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č. zakázky 23.6 Územní plán Pravy Odůvodnění

O B S A H: 

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 168 listů A4 na stranách 1 až 168. Grafická část odůvodnění
obsahuje 5 výkresů č. B/II.1 až B/II.5.  Součástí odůvodnění jako jeho příloha je studie k návrhu územního plánu
(dále jen „průzkumy a rozbory“).

B/I - TEXTOVÁ ČÁST:
 

Postup při pořízení územního plánu Pravy                                 

B/I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
B/I.1a  Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje ČR       
B/I.1b  Vyhodnocení z hlediska požadavků územně plánovací dokumentace vydané krajem

a z dalších dokumentů a širších územních vztahů   
B/I.1c  Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území       

B/I.1d  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení    

B/I.2  Vyhodnocení splnění požadavků zadání        
B/I.2a  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 

vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
B/I.2b  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
B/I.2c  Požadavky na rozvoj území obce
B/I.2d  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 

uspořádání krajiny)
B/I.2e  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
B/I.2f  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
B/I.2g  Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
B/I.2h  Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu 

veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy)

B/I.2i  Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
B/I.2j  Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 

rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose.
B/I.2k  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií
B/I.2l  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 

změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
B/I.2m Požadavky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
B/I.2n  Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
B/I.2o  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP

B/I.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení      
B/I.3a Komplexní zdůvodnění řešení

- Bydlení
- Plochy veřejných prostranství                                                                                                
- Občanské vybavení
- Výroba
- Rekreace
- Vodohospodářství
- Dopravní infrastruktura
- Technická infrastruktura
- Likvidace odpadu
- Zeleň
- Územní systém ekologické stability      

B/I.3b Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch
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B/I.3c Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území

B/I.3d Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
B/I.3e Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

B/I.4  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

       
B/I.4a Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na soustavu 

NATURA 2000 včetně jejich vyhodnocení
B/I.4b Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

včetně jejich vyhodnocení
B/I.4c Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
B/I.4d Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
B/I.4e Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

B/I.5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa        
B/I.5a Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond       
B/I.5b Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa      

B/I.6  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění      

B/I.7  Vyhodnocení připomínek          

Příloha č. 1 
Průzkumy a rozbory k návrhu územního plánu 

B/II - GRAFICKÁ ČÁST:

B/II.1 Výkres širších vztahů 1:100 000
B/II.2 Koordinační výkres  1:5 000 
B/II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000
B/II.4 Schema technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:5 000
B/II.5 Schema dopravní a technické infrastruktury – energetika a spoje  1:5 000
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 B/I -Textová část

Postup při pořízení územního plánu Pravy

Dne 5. června 2012 rozhodlo Zastupitelstvo obce Pravy (dále jen „zastupitelstvo“) usnesením pod bodem
č. 3 dle zápisu č. 3/2012, v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném
znění, (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Územního plánu Pravy (dále jen „územní plán“); pod tímto usnesením
zastupitelstvo v souladu s § 6 odst. 5 písm.f) stavebního zákona schválilo paní starostku Miloslavu Zemanovou
jako určenénou zastupitelku pro spolupráci s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního architekta (dále jen
„pořizovatel“),  při  pořizování  územního  plánu  a  také  schválilo  pořízení  územního  plánu  Magistrátem  města
Pardubic, odborem hlavního architekta. 

Na základě doručené žádosti  o pořízení  územního plánu ze dne 11.  července 2012 byl  pořizovatelem
zahájen  proces pořizování  územního plánu.  Ve spolupráci  s určeným zastupitelem zpracoval  pořizovatel  návrh
zadání územního plánu.

Návrh zadání byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona ve dnech od 3.prosince 2012 do 1. ledna
2013.  Požadavky  a  podněty  od  dotčených  orgánů  k obsahu  zadání  územního  plánu  byly  v návrhu  zadání
zohledněny a zapracovány, sousední obce neuplatnili žádné podněty. Od veřejnosti byly obdrženy 3 připomínky,
které byly  vyhodnoceny  a do zadání  zapracovány.  Na základě stanoviska dotčeného orgánu, Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, bylo  požadavkem návrhu zadání také vyhodnocení
vlivu územního plánu na životní prostředí; tento požadavek vyplynul také ze stanoviska dotčeného orgánu, který
nevyloučil  významný  vliv  na  evropsky  významnou  lokalitu   Michnovka  -  Pravy;  z této  skutečnosti  vyplynul
požadavek  na  zpracování  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území.  Projednané  zadání
územního plánu bylo schváleno usnesením zastupitelstva dne 17. ledna 2013.  Dne 30. ledna 2013 pořizovatel
předal schválené zadání projektantovi.

Návrh územního plánu společně s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný  rozvoj  území pro
společné jednání byl odevzdán dne 27.května 2013. 

Společné  jednání  o  návrhu  územního  plánu  (tj.  projednání  s dotčenými  orgány  sousedními  obcemi,
krajským úřadem a veřejností) bylo zahájeno 6. června 2013, samotné společné jednání se konalo dne 1. července
2013 v 9:00 h v zasedací místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění
stanovisek  a  připomínek byl  stanoven  do  31.  července  2013.  V rámci  společného  jednání  bylo  uplatněno  13
stanovisek, 13 připomínek, sousední obce neuplatnili žádnou připomínku. Z Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil  výsledky projednání a dne 16. října 2013 požádal  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence o stanovisko k návrhu územního plánu dle § 50 odst. 5
stavebního  zákona  a  Krajský  úřad  Pardubického  kraje,  odbor  rozvoje,  fondů  EU,  cestovního  ruchu a  sportu,
oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů Úzenmního plánu Pravy na životní prostředí dle § 50 odst.5 stavebního
zákona bylo obdrženo dne 10. prosince 2013, bylo souhlasné s podmínkami, které byly do návrhu územního plánu
zapracovány. 

Stanovisko  krajského  úřadu,  oddělení  územního  plánování  bylo  obdrženo  dne  22.  listopadu  2013  a
konstatovalo se v něm, že návrhem územního plánu byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy  a byl  zajištěn soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad neshledal závady, které by z hlediska § 50 odst.7
stavebního zákona bránili zahájení řízení o územním plánu.  

Pořizovatel předal projektantovi dne 12. prosince 2013 veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání
včetně  Stanoviska k vyhodnocení vlivů Úzenmního plánu Pravy na životní prostředí, přílohy připomínek č. 6 a 9 a
pokynů  pořizovatele  se  žádostí  o  úpravu  územního  plánu.  Pořizovatel  současně žádal  o  zapracování  tabulky
„Vyhodnocení společného jednání ÚP Pravy“ do textové části odůvodnění a také, aby byl v kapitole „Komplexní
zdůvodnění  přijatého  řešení“   uveden  výčet  všech  částí  řešení,  které  byly  od  společného  jednání  změněny.
Projektant tak učinil a tyto věči lze v textové části odůvodnění dohledat.

Dne  3.  února  2014  převzal  pořizovatel  od  projektanta  upravený  návrh  územního  plánu  pro  veřejné
projednání. Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52 stavebního zákona na 20.
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března 2014 ve 14:00 h do místního hostince Pravy 47. Na veřejné projednání byly  pozvány jednotlivě dotčené
orgány,  sousední  obce,  krajský  úřad,  obec  Pravy  a  veřejnou  vyhláškou  byla  pozvána  veřejnost.  Úplná
dokumentace návrhu byla společně s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vystavena na
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí  ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubice a obci Pravy. V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 8 stanovisek
dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování, 6 námitek (z toho jedna byla podána
přímo na veřejném projednání) a 1 připomínka. Sousední obce neuplatnili žádnou připomínku.  

Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo konstatováno, že na základě posouzení
částí řešení, které byly od společného jednání změněny stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které bylo
vydáno dne 21. 11. 2013 pod čj. KrÚ 78049/2013, zůstává i nadále v platnosti.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výskedky projednání, zpracoval s ohledem na
veřejné zájmy návrh rozhodnutí  o námitkách a návrh vyhodnocení  připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu. Návrhy byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu,
kteří  byly  vyzváni,  aby  ve  lhůtě  do  30  dnů  od  obdržení  uplatnili  stanoviska.  Pořizovatel  obdržel  8  stanovisek
dotčených orgánů, 1 stanovisko krajského úřadu; všechny byly souhlasné. 

Na základě výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu a proto bylo
dále  postupováno dle  § 53 odst.  2  stavebního  zákona.  Pořizovatel  obdržel  stanovisko příslušného orgánu dle
ustanovení  § 45i  zákona o ochraně přírody  a krajiny  – Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence zn. 46616/2014/OŽPZ/Le ze dne 16.7.2014 ve znění, že
předložený  záměr nemůže mít významný  vliv  na  vymezené  ptačí  oblasti  ani  na  evropsky  významnou  lokalitu
Michnovka-Pravy. Příslušný úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod
čj. KrÚ 51635/2014/OŽPZ/ST ze dne 5.8.2014 posoudil podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k názoru, že změny v návrhu územního plánu nebudou mít
významně  negativní  dopad  do  oblasti  životního  prostředí  a  proto  zůstává  v platnosti  stanovisko  čj.  KrÚ
84282/2013/OŽPZ/ST ze dne 9.12.2013.

Dne 13.8. 2014 předal pořizovatel  projektantovi  výsledky vyhodnocení veřejného projednání pro úpravu
návrhu územního plánu s požadavkem, aby  do kapitoly  „Komplexní  zdůvodnění  přijatého řešení“   uvedl  výčet
všech částí  řešení,  které byly  od veřejného projednání  změněny.  Dále pořizovatel  požadoval  vložit  do kapitoly
„Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů“ tabulky – Vyhodnocení veřejného projednání ÚP Pravy – DO,
Krajský  úřad,  Stanoviska  DO  a  krajského  úřadu  k návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrhu  vyhodnocení
připomínek ÚP Pravy“;  do kapitoly  „Návrh rozhodnutí  o námitkách a jejich odůvodnění“  tabulku - Vyhodnocení
veřejného projednání – námitky; do kapitoly „Návrh vyhodnocení připomínek“ tabulky – Vyhodnocení společného
jednání  –  připomínky  a  Vyhodnocení  veřejného  projednání  –  připomínky.   Současně  pořizovatel  požádal
projektanta o vložení kapitol - „Postup při pořízení územního plánu“, „Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.
5 stavebního  zákona“  a „Sdělení,  jak bylo  stanovisko  podle  § 50  odst.  5  zohledněno,  s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.“Projektant tak učinil a tyto texty jsou v části
odůvodnění dohledatelné. 

Upravený návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání byl projektantem předán dne 2. září
2014. Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52 stavebního zákona na
15. října 2014 ve 14:00 h do místního hostince Pravy 47. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené
orgány,  sousední  obce,  krajský  úřad,  obec  Pravy  a  veřejnou  vyhláškou  byla  pozvána  veřejnost.  Úplná
dokumentace návrhu byla společně s vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vystavena na
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí  ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta
Magistrátu  města Pardubice  a obci  Pravy.  V rámci procesu opakovaného veřejného projednání  bylo  k částem
řešení,  které  byly  od  veřejného  projednání  změněny  obdrženo  7  stanovisek  dotčených  orgánů,  stanovisko
krajského úřadu, oddělení územního plánování, žádné námitky a žádné připomínky. Stanoviska dotčených orgánů
byla souhlasná, bez požadavků a připomínek. Krajský úřad, oddělení územního plánování, požadoval s ohledem
na vydání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10.
2014  doplnění  odůvodnění  územního  plánu  z hlediska  souladu  návrhu  s touto  novou  dokumentací.  ZÚR Pk -
aktualizace  č.  1  nevymezují  na  území  obce  Pravy  žádné  nové  rozvojové  záměry.  Na  základě  výsledků
opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání, pořizovatel dopracoval přezkum a
odůvodnění  návrhu  územního  plánu  dle  §  53  stavebního  zákona  a  zajistil  úpravu  návrhu  územního  plánu.
Následně byl návrh územního plánu předložen zastupitelstvu obce k vydání. 

Návrh Územního plánu Pravy je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami. Je zpracován
v souladu se zadáním, které vymezilo jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické
zpracování dokumentace je přehledné a jednoznačné. 
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B/I.1  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

B/I.1a - Vyhodnocení z     hlediska požadavků vyplývajících z     Politiky územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje České republiky  2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“)  byla  schválena usnesením
vlády  č.929/2009  dne  20. července  2009.  Pro  území  obce  Pravy  vyplývají  z politiky  územního  rozvoje  tyto
požadavky: 

• řešené území není dotčeno rozvojovou oblastí OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice ani
rozvojovou osou

• řešené území není ovlivněno rozvojovou oblastí OB4 ani rozvojovou osou
• řešené území nespadá do specifických oblastí ani do koridorů či ploch technické infrastruktury vymezených

PÚR ČR 2008

Územní  plán  Pravy  je  navržen  v  souladu  s  obecnými  republikovými  prioritami  územního  plánování,
stanovenými  pro  zajištění  udržitelného  rozvoje  území.  Komplexní  realizace  navržených  záměrů  představuje
naplňování následujících republikových priorit (PÚR ČR 2008): 

• (14)  ochrana  a  rozvoj  přírodních,  civilizačních  a  kulturních  hodnot  území,  včetně  urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území,
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity řešeného území, jeho historie a tradice.
Priorita je naplňována analýzou řešeného území (viz. dokument průzkumy a rozbory) a z ní vycházejícím
následným  návrhem  prostorového  uspořádání  území,  návrhem  regulativů  způsobu  využití  území,
zohledněním legislativních limitů v řešeném území, návrhem územního systému ekologické stability území
atd. Ráz  urbanistické  struktury  osídlení  je  návrhem  zastavitelných  ploch  pro  bydlení  Z1  –  9,  16
respektován. K dalšímu rozvoji civilizačních a kulturních hodnot území jsou navrženy plochy pro realizaci
krajinotvorných opatření K1 – 5, 8, 9, 12 a 16.

• (16)  při  stanovování  způsobu  využití  území  upřednostnit  komplexní  řešení  před  uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel  a
hospodářského  rozvoje  území.  Vhodná  řešení  územního  rozvoje  je  zapotřebí  hledat  ve  spolupráci  s
obyvateli  území  i  s  jeho  uživateli  a  v  souladu s určením a charakterem oblastí,  os,  ploch  a  koridorů
vymezených v PÚR ČR.
Návrh územního plánu vychází z podrobné analýzy řešeného území (viz. dokument průzkumy a rozbory) a
následného  návrhu  základní  koncepce  rozvoje  území  zpracovatelem.  Ve  spolupráci  s obyvateli  území
(jednání se zastupitelstvem obce Pravy) vstupují do této koncepce další požadavky a představy na rozvoj
obce,  přičemž navržená  koncepce rozvoje  musí  být  zachovávána.  Z tohoto  je  patrné  upřednostňování
komplexního přístupu, aniž by byla uplatňována jednostranná hlediska a požadavky. Výsledkem je návrh
prostorového uspořádání území akceptovaný všemi stranami, čímž je deklarován komplexní přístup.

• (19)  vytváření  předpokladů  pro  polyfunkční  využívání  stávajících  areálů  a  ploch  a  hospodárným
využíváním zastavěného území a upřednostňováním ochrany nezastavěného území, zejména zemědělské
a lesní půdy. 
Je maximálně chráněna volná krajina (nezastavěné území) a zohledněna možnost využití  zastavěného
území.  Stávající  plochy  výroby  jsou  řešeny  polyfunkčně  (SK  -  plochy  smíšené  obytné  komerční).
Stanovením  jednoduchých  regulativů  ve  stabilizovaných  plochách  je  v  maximálním  způsobem
zjednodušeno a umožněno umisťování staveb prolukách a i  v celém zastavěném území obce. Naopak
volná krajina je chráněna jednoznačným vymezením ploch s rozdílným způsobem využití NL, NZ, NP, ZP.

• (23)  vytváření  podmínek  pro  lepší  dostupnost  v  území,  především zkvalitněním  dopravní  a  technické
infrastruktury, při současném zachování prostupnosti krajiny. 
Problematika prostupnosti území a přístupu k zastavitelným plochám byla jednou z hlavních úvah v rámci
zpracování  územního  plánu.  Pro  zkvalitnění  prostorových  parametrů  stávajících  komunikací,  zajištění
přístupu k novým zastavitelným lokalitám a prostupnost územím jsou navrženy plochy silniční dopravy Z13,
14 a 15,  plochy  veřejných prostranství  Z11,  a dále vytvoření podmínek pro realizaci  cyklostezky Lázně
Bohdaneč  –  Klamoš  mimo  stávající  komunikace  (Z17,  18). Dále  je  požadavek  na  respektování  a
zkvalitnění technické infrastruktury řešen také stabilizací, resp. návrhem vybraných ploch s kódem využití
PV, DS a TI. Prostupnost v území je rovněž umožněna pro živočišné druhy – je respektován a doplňován
systém ÚSES.

• (24)  vytváření  podmínek  pro  zlepšování  dostupnosti  území  rozšiřováním  a  zkvalitňováním  dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby  veřejné  dopravy a požadavky  ochrany  veřejného  zdraví,  zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké
vyvolá  nároky  na  změny  veřejné  dopravní  infrastruktury  a  veřejné  dopravy.  Vytvářet  podmínky  pro
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zvyšování  bezpečnosti  a  plynulosti  dopravy,  ochrany  a  bezpečnosti  obyvatelstva  a  zlepšování  jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
Naplňování  této  priority  je  totožné  s předcházející  prioritou.  Nové  zastavitelné  plochy  byly  navrhovány
s ohledem na možnost vytvoření podmínek k zajištění odpovídajícího zpřístupnění. Mnohé stávající plochy
dopravy a veřejných prostranství jsou navrženy k rozšíření.

• (25)  vytváření  podmínek  pro  preventivní  ochranu  území  a  obyvatelstva  před  potenciálními  riziky  a
přírodními  katastrofami  v  území  (záplavy,  sesuvy  půdy,  eroze  atd.)  s  cílem  minimalizovat  rozsah
případných škod. Zejména zajištěním územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny: ZP, NL – K1 – 5, 8, 9, 12 a 16.

Priority neuvedené výše nemají dopad do řešeného území.

Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.

B/I.1b - Vyhodnocení z     hlediska požadavků      územně plánovací dokumentace vydané krajem 
a z     dalších dokumentů a širších územních vztahů 

1)
Správní území obce Pravy je řešeno Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR PK“)

vydanými Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 pod č.usn. Z/170/10, ve znění aktualizace č.1 vydané
17.9.2014 (s nabytím účinnosti 7.10.2014) pod č.usn. Z/229/14. Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky
na území obce, nebyl dosud krajem vydán.

Podmínky vyplývající ze ZÚR PK byly vyhodnoceny a plně respektovány následujícím způsobem: 

• Je  vymezen  a  zpřesněn  koridor  veřejně  prospěšné  stavby  D08  –  přeložka  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč – D11. Koridor ze  ZÚR PK je zpřesněn a koordinován v souladu s návrhem trasy (technické
vyhledávací  studie  zpracované  firmou Transconsult  s.r.o.  v  roce  1997;  EIA  -  2009)  a se  sousedními
obcemi. Šířka koridoru je 150m. Územní plán tak vymezuje plochu DS Z15. Veřejná prospěšnost pro tuto
stavbu vyplývá ze  ZÚR PK.  V šířce koridoru 300m dle ZÚR PK nejsou ÚP vymezeny nové zastavitelné
plochy kromě ploch silniční dopravy Z15, 18.

• Je vymezen a zpřesněn koridor veřejně prospěšného opatření U01 (K71) – nadregionální biokoridor
Žehuňská  obora  -  Bohdaneč. Koridor  ze  ZÚR PK  je  zpřesněn  a  koordinován  v souladu  s  Plánem
regionálního  ÚSES  PK  a  se  sousedními  obcemi. Šířka  koridoru  je  minimálně  požadovaných  40m.
Biokoridor  je  funkční.  Územní  plán  tedy  pro  něj  nevymezuje  žádnou  návrhovou  plochu. Veřejná
prospěšnost pro toto opatření vyplývající ze ZÚR PK tak není návrhem ÚP uplatněna. 

• Je vymezen a zpřesněn  koridor veřejně prospěšného opatření  U53 (1274) – regionální  biokoridor
Lhotáček - Roudnice.  Koridor ze ZÚR PK je zpřesněn v souladu s Plánem regionálního ÚSES PK a se
sousedními obcemi. Šířka koridoru je minimálně požadovaných 40m.  Biokoridor je funkční. Územní plán
tedy pro něj nevymezuje žádnou návrhovou plochu. Veřejná prospěšnost pro toto opatření vyplývající ze
ZÚR PK tak není návrhem ÚP uplatněna. 

Územní  plán  Pravy  plně  respektuje  všechny  známé  koncepční  a  rozvojové  dokumenty  vztahující  se
k řešenému území. Nad rámec územně analytických podkladů či ZÚR PK byly  v řešení územního plánu Pravy
zohledněny následující dokumenty:

● Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického
kraje  dne  14.  9.  2004  usnesením  č.  Z/292/04  -  dokument  byl  zcela  zohledněn  jak  v oblasti
koncepce odkanalizování obce (Počítá se s využitím stávajícího kanalizačního systému, který bude
v případě potřeby  doplněn o nové stoky  či  dojde k prodloužení  stávajících stok.),  tak v oblasti
zásobování  pitnou vodou (Obec je  zásobována veřejným vodovodem napojeným na VDJ mezi
obcemi Pravy a Michnovka. Jedná se o místní vodovodní systém. Vybudovaný vodovod pokrývá
celou zástavbu v obci.).  Jsou vytvořeny  podmínky  pro napojení  nových zastavitelných  ploch na
kanalizaci i vodovodní síť (nově navrhované plochy je možné napojit na stávající či navrhovanou
technickou infrastrukturu; kapacita vodojemu a tlakové poměry vodovodního řadu jsou dostatečné).
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● Generel cyklodopravy Pardubického kraje nevymezuje pro řešené území žádnou cyklistickou trasu.
Cyklostezka Lázně Bohdaneč – Klamoš (pro níž jsou ÚP Pravy vymezovány podmínky k zajištění
realizace) je nicméně evidována GIS portálu Pardubického kraje jako značená cyklotrasa.  

  ● Plán  oblasti  povodí  Horního  a  středního  Labe,  jehož  závazná  část   byla  vydána  pro  území
Pardubického kraje nařízením Pardubického kraje č. 1/2010 ze dne 10.12.2009. V části plánu D.
(Ochrana pře povodněmi) jsou definovány  cíle  a opatření  v ochraně před povodněmi a dalšími
škodlivými účinky vod. Se strukturou a využitím krajiny souvisí i vysoké ohrožení potenciální erozí –
navrženy  plochy  K1  –  5,  8,  9,  12  a  16. Návrhem  těchto  ploch  je  naplňován  požadavek  na
zadržování vody v krajině. Na území obce Pravy není stanoveno záplavové území.

  ● rozvojový trend Regionálního svazku obcí Bohdanečsko  (prosinec 2001)
Rozvojový trend RSO Bohdanečsko byl zohledněn v členění dle jednotlivých kapitol následně:

Infrastruktura
-  Podpora  výstavby  a  modernizace  sítě  silnic  I.  třídy  včetně  obchvatů  měst  s cílem  posílení
dopravní přístupnosti jednotlivých mikroregionů k celostátním a mezinárodním dopravním tahům a
zlepšení dopravní a bezpečnostní situace a životního prostředí pomocí obchvatů měst a obcí 
Navrženy plochy pro dopravu Z13, 14, 15 (přeložka silnice I/36 a navazující stavby).

Kvalita života, životní prostředí, rekreace
- Péče o krajinu, realizace opatření k obnově ekosystémů blízkých přírodě, ke zvýšení biodiverzity
krajiny a její  ekologické  stability,  realizace  ÚSES.  Realizace  komplexních  pozemkových úprav,
protierozních opatření a opatření na zvýšení zadržení vod v krajině 
Navržena přírodní zeleň, protierozní opatření a opatření k zadržení vod v krajině, zeleň ke zvýšení
ekologické stability a realizace ÚSES K1 – 5, 8, 9, 12 a 16.
- Počty rybníků v minulosti byly v mikroregionu vyšší 
Viz. kap. A/I.6 (malé vodní plochy jako přípustné v nezastavěném území).

Ekonomika a cestovní ruch
-  Podpora  malého  a  středního  podnikání;  výstavba  ”malé”  podnikatelské  infrastruktury  ve
venkovském  prostoru.  Smyslem  tohoto  opatření  je  podporovat  výstavbu  podnikatelské
infrastruktury  ve  vesnickém  prostoru,  aby  se  tak  vytvořily  podmínky  pro  příchod  investorů  a
podnikatelských  subjektů  do  venkovských  oblastí  a  aby  následně  došlo  ke  stabilizaci  těchto
oblastí. 
Navržena plocha pro podnikání (plochy smíšené obytné komerční) Z10.

  ● Revize  lokálního  ÚSES  a  vypracování  plánu  ÚSES  pro  území  obce  s  rozšířenou  působností
Pardubice (Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., Brno, 2010) – dále jen „Revize lokálního ÚSES
ORP Pardubice“
Dokument byl respektován následně: Lokální prvky ÚSES jsou řešeny v souladu s Revizí lokálního
USES a vypracování plánu USES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice, resp. daty
v UAP (zde se promítla data z generelů ÚSES).

2)
Z  hlediska  širších  vztahů  je  návrh  ÚP  Pravy  zkoordinován  s  územně  plánovacími  dokumentacemi

sousedních obcí s ohledem na 
− řešení dopravní a technické infrastruktury: koridor pro přeložku silnice I/36 zkoordinován s ÚP Křičeň

(2011); obec Dobřenice má ÚPO z roku 2001 (práce na ÚP nebyly dosud zahájeny).
− zajištění  prostupnosti  krajiny  pro  pěší,  cyklo  a  agro  turistiku:  cyklostezka  Pravy  –  Kasalice  –

Rohovládova Bělá zkoordinována dle projektu cyklostezky zpracované 05/2008 Ing. arch. Bartošem
(jako projekt: chodník Pravy – Rohovládova Bělá)

− územní návaznosti při vymezování ÚSES:  dle Revize lokálního ÚSES ORP Pardubice

3)
Z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území se v řešení územního plánu

promítly zejména následující body:

• vytvářet podmínky pro péči  o přírodní,  kulturní  a civilizační  hodnoty na území  kraje (zachovat  přírodní
hodnoty,  biologickou  rozmanitost  a  ekologicko-stabilizační  funkci  krajiny,  ochranu  pozitivních  znaků
krajinného rázu, nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny, ochranu před vznikem prostorově sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, rozvojové záměry umísťovat do nejméně
konfliktních lokalit)
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Viz. kap. B/I.1a (Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008) –
priorita (14). Navrženým polyfunkčním využitím území je zamezeno vzniku prostorové segregace. Veškeré
rozvojové záměry jsou umisťovány výhradně v přímé návaznosti na zastavěné území.

• Vytvářet  podmínky  pro  stabilizaci  a  vyvážený  rozvoj  hospodářských  činností  na  území  kraje  ve
vymezených  rozvojových  oblastech  (kvalita  života,  efektivně  využívat  zastavěné  území  a  zachovávat
celistvost sídel, preferovat rekonstrukce a přestavby před výstavbou ve volné krajině, pozemkové úpravy,
rekreační  využití  území,  dopravní  obsluhu  území,  technickou  vybavenost  a  technickou  infrastrukturu
území,  vytvářet  územní  podmínky pro rozvoj  decentralizované,  efektivní  a  bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí). 
Viz. B/I.1c. Dále viz. kap. A/I.6b (fotovoltaické panely umožněny na střechách budov v rámci ploch SK).

4)
Návrh ÚP Pravy respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich v souladu se ZÚR

Pardubického kraje:

• dbát na ochranu a hospodárně využívat zemědělský půdní fond
Viz. kap. B/I.5a

• respektovat ochranu přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými hodnotami
• vytvářet  podmínky  pro  využívání  krajiny  při  respektování  jejích  hodnot  a  ekologických,  rekreačních  i

hospodářských funkcí
• respektovat kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
• při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích zabezpečit ochranu

krajinného rázu
Viz. kap. B/I.1a (Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008) –
priorita (14) 

• nenavrhovat vedení  dopravních staveb ve volné krajině (v nových koridorech),  zasahujících do zvláště
chráněných území a lokalit soustavy NATURA 2000. Vedení nových dopravních staveb ve volné krajině
navrhovat přednostně mimo mokřadní ekosystémy a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření
Koridor pro přeložku silnice I/36 (plocha Z15) nezasahuje lokality NATURA 2000 ani mokřadní ekosystémy.
Pro uvedenou stavbu bylo v roce 2009 provedeno posouzení EIA. Trasa přeložky silnice je zkoordinována
v souladu s návrhem trasy  (technické vyhledávací  studie  zpracované firmou Transconsult  s.r.o.  v  roce
1997. Navrhovaná cyklostezka Lázně Bohdaneč – Klamoš (Z17, 18) bude vedena v souběhu se stávajícími
i nově navrženými komunikacemi

• navrhovat zastavitelné plochy mimo zastavěné území obcí v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných
hodnot území
Zastavitelné plochy Z1 – 11, 16 jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území obce, rozvoj sídla je
navržen jako kompaktní koncentrovaná zástavba s jasně ohraničeným přechodem do volné krajiny. Tím je
respektován krajinný ráz. Z uvedeného důvodu byla zrušena zastavitelná plocha ÚPSÚ č. SZ3, která toto
kritérium nesplňuje.

• orientovat rozvoj bydlení do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající
sociální strukturou
Rozvoj  sídla  je  navržen jako kompaktní koncentrovaná zástavba s dobrou docházkovou vzdáleností  k
zastávce  linkových  autobusů  (v  centru  obce naproti  obecnímu úřadu)  –  linkové  spoje  do  Pardubic.  Z
uvedeného důvodu byla zrušena zastavitelná plocha ÚPSÚ č. SZ3, která toto kritérium nesplňuje.

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

• zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě
Zeleň a cesty jsou přípustným využitím ve všech funkčních plochách – viz. kap. A/I.6b.

• respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako
nezastavitelné  s  využitím  pro  zvýšení  biodiverzity  a  ekologické  stability  krajiny  s  výjimkou  umístění
liniových staveb, které tyto plochy kříží

• veškeré i dočasné zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět pouze na základě odborného
posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody

• stavby dopravní  a  technické  infrastruktury  v  plochách  a  koridorech  pro  biocentra  a  biokoridory  ÚSES
připouštět  v  nezbytných  případech  za  podmínky,  že  nedojde  k  významnému  snížení  schopnosti
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální či chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k
podstatnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině
Viz. kap. A/I.6b.
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5)
Návrh ÚP Pravy respektuje  tyto úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR:

• zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES a
požadavků  specifických  oborových  dokumentací  tak,  aby  byly  dodrženy  nejméně  jejich  minimální
parametry a zajištěna jejich funkčnost
Prvky  ÚSES  zpřesněny  a  vymezeny  v  souladu  s  Metodikou  ÚSES  a  Revize  lokálního  ÚSES  ORP
Pardubice.

• zvyšovat retenční schopnost krajiny
Viz. kap. B/I.2d.

• zajistit vymezení a územní ochranu koridorů technické a dopravní infrastruktury
• zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným územím

s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu
• v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury
• zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, zhoršení kvality

ovzduší, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví
• při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti
• zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů
• minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF

Viz. kap. B/I.1b. A dále viz. kap. B/I.3a, B/I.5.

• koordinovat rozvoj se sousedními obcemi
Viz. kap. B/I.1c.

• ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacitu obsluhy
veřejné infrastruktury, limitů rozvoje území a ochrany krajiny
Viz. kap. B/I.1a, B/I.2e.

V  územním  plánu  jsou  respektovány  a  zpřesněny  zásady  pro  plánování  změn  v  území,  které  jsou
stanoveny z hlediska péče o krajinu – krajina lesozemědělská, a to především:

• zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění
krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa
Viz. kap. B/I.1c a B/I.5.

• zábor  PUPFL připouštět  pouze  v nezbytných odůvodněných případech  výstavby technické  a dopravní
infrastruktury
Viz. kap. B/I.5b

• chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl zahrad a
trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch
Viz. kap. B/I.1a.

Postavení obce v systému osídlení a z hlediska širších vztahů: Jedná se o menší venkovské sídlo. 
Nejbližší významnější obce v blízkosti Prav jsou Rohovládova Bělá a Dobřenice (Královéhradecký 
kraj).  Přirozenými spádovými městy jsou Lázně Bohdaneč a Pardubice.  S těmito obcemi (resp.  
městy)  je obec Pravy propojena silnicí II/323 a I/36. Širší  dopravní vztahy – podrobně viz.  kap.  
B/I.3a //  Dopravní  infrastruktura.  Širší  návaznosti  ÚSES jsou zajištěny zejména nadregionálním  
biokoridorem K71 (Žehuňská obora – Bohdaneč) a RBK č. 1274 (Lhotáček- Rohoznice). Širší vztahy 
ÚSES – podrobně viz. kap. B/I.3a // ÚSES. 

Řešení  územního  plánu  vychází  z koncepce  založené  územním  plánem  sídelního  útvaru  
Rohovládova Bělá – Kasalice - Pravy (r. 1992) včetně jeho změny č.1 (r. 2000). V návrhu územního 
plánu  je  zohledněna  poloha  obce  včetně  vazeb  na  sousední  obce.  V územním  plánu  je  také  
zajištěna možnost návaznosti prvků lokálních, regionálních a nadregionálních ÚSES, dopravní a  
technické infrastruktury na sousední území. 

Návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (2010) ve  
znění aktualizace č.1 (2014).
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B/I.1c - Soulad s     cíly a úkoly územního plánování, zejména s     požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v     území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh územního plánu je v souladu s cíli  územního plánování (§ 18  zák. č. 183/2006 Sb.,   stavební  
zákon), tzn. že především: 

• vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce – vymezením dostatečného množství
zastavitelných ploch pro bydlení (č. Z1 – 9, 16), výrobu Z10 a dopravní infrastrukturu (č. Z13 – 15, 17, 18);
návrhem organizace krajiny a funkčního využití území (viz. výkres č. A/II.2)

• zajišťuje  předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území  obce  komplexním  řešením  účelného  využití  a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných (plochy PV, DS,
ZP, NL, OV) a soukromých zájmů (plochy SV a BV) na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a
podmínky využití ploch, kap. A/I.6 Návrhu) 

• stávající  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  v  území  byly  zohledněny  a  jsou  nadále  rozvíjeny  –
zastavitelné  plochy  jsou  vymezovány  s  ohledem na  potenciál  rozvoje  území,  možnosti  a  míru  využití
zastavěného  území  (viz.  kap.  B/I.3b).  Přírodní  hodnoty  v  území  byly  vymezeny  jako  nezastavitelné.
Urbanistická struktura se rozvíjí kompaktně v přímé vazbě na zastavěné území

• umisťování staveb je umožněno v souladu s funkčním vymezením území, které je definováno v kap. A/I.6b
• veškeré zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území obce

a naplňuje úkoly územního plánování § 19 zákona č. 183/2006 Sb.,  stavební zákon:
• stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

(viz. kap. A/I.3a)
• veškeré známé limity či vlivy území byly vyhodnoceny, přičemž veřejný zájem (ochrana přírodních hodnot,

prostupnost území, krajinný ráz) byl sledován jako nejvýznamnější aspekt (viz. kap. B/I.2)
• respektuje krajinný ráz (měřítko sídla, strukturu zástavby) a ochranu přírody a krajiny (stabilizace ÚSES,

vytvoření podmínek pro prostorovou provázanost na sousední katastrální území, prvky ÚSES vymezeny
jako nezastavitelné území); ekologická stabilita krajiny je podpořena rovněž návrhem ploch K1 – 5, 8, 9, 12
a 16.

• estetické vnímání krajiny je podpořeno návrhem ploch krajinné zeleně a zalesnění K1 – 5, 8, 9, 12 a 16
liniového charakteru (členění krajiny; doprovodný prvek cest, mezí)

B/I.1d – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v     Zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona) s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Na území obce Pravy  a s ohledem na její  polohu a postavení  ve struktuře osídlení  a s přihlédnutím k
ochraně krajinného rázu  nebyly  navrhovány  žádné  zastavitelné  plochy  pro záměry  nadmístního  významu nad
rámec ploch a koridorů vymezených v ZUR PK (viz. kap. B/I.1b).

B/I.2   Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Projednané a upravené Zadání  územního plánu Pravy  bylo  schváleno Zastupitelstvem obce Pravy   na
zasedání dne 17.1.2013 pod č. usnesení 1/2013.  Ve schváleném zadání územního plánu Pravy nebyl vyloučen
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 a byl stanoven požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí  (dle zák. č.  100/2001 Sb.).  Územní plán je  zpracován přímo jako návrh  – s vyhodnocením vlivů  na
udržitelný  rozvoj.  Schválené  Zadání  územního  plánu  je  zásadním  a  závazným  dokumentem  pro  zpracování
územního plánu  Pravy.  Je v něm definován požadovaný  rozsah i  způsob zpracování.  Požadavky  na  řešení  a
způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání územního plánu Pravy pak byly respektovány následovně:

B/I.2a - Požadavky vyplývající z     politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z     dalších širších územních vztahů 

Viz. kap.  B/I.1

B/I.2  b - Požadavky na řešení vyplývající z     územně analytických podkladů

Územně  analytické  podklady  byly  ve  vztahu  k navrženému  řešení  zohledněny.  Blíže  jsou  jednotlivé
požadavky  na  řešení  vyplývající  z  datových podkladů  a rozborů  udržitelného rozvoje  území rozvedeny  v  části
dokumentace C, B/I.3, příp. B/I.5.
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B/I.2c - Požadavky na rozvoj území obce

Vysvětlení pojmů:
− plochy návrhové: plochy zastavitelné a plochy změn v krajině
− plochy zastavitelné: §2 odst. 1, písm. j) stavebního zákona
− plochy změn v krajině: příloha č.7 vyhl. č. 500/2006 Sb., část I. odst. 1 e) a odst. 3 b) (leží vždy vně

zastavěného území a vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny)
− plochy stabilizované: část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je vymezena s

ohledem na stávající způsob využití a její význam, a její využití se v územním plánu nemění
− plochy s  rozdílným způsobem využití: příloha č.7 vyhl. č. 500/2006 Sb., část I. odst. 1 f) a odst. 3 b) 
a §3 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb.; jedná se o plochy, které pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé  
řešené území
− plochy nezastavitelné: plochy nezastavěného území

1) Udržitelný rozvoj území

Blíže jsou jednotlivé požadavky na řešení vyplývající z principů udržitelného rozvoje území rozvedeny  v
části  dokumentace B/I.3, příp. B/I.5.

2) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba nových zastavitelných ploch 

Viz. kap. B/I.3b.

Nově  vymezené  zastavitelné  plochy  navazují  na  stávající  urbanistickou  strukturu  obce.  Zastavitelnými
plochami nejsou vytvářeny samoty. Dopravní řešení zastavitelných ploch je řešeno v kapitole  B/I.3a // Dopravní
infrastruktura. Plochy s rozdílným využitím území – viz. Hlavní výkres, č. A/II.2.

3) Plochy změn

Území obce bylo  rozděleno  na  plochy  zastavěné,  zastavitelné  a  nezastavitelné,  byl  jim přiřazen  druh
funkčního  využití  a  byly  stanoveny  podmínky  pro využití  ploch  s rozdílným způsobem využití.  Byly  definovány
všechny  pojmy  a  specifické  funkce,  které  byly  územním plánem určeny,  viz.  kap.  A/I.6  textové  části  návrhu
územního plánu. Při vymezení všech ploch s rozdílným způsobem využití  – stabilizovaných i ploch změn - byly
respektovány všechny požadavky ze zadání. Členění rozvojových ploch – viz. výkres Základního členění území
A/II.1.

4) Plochy s rozdílným způsobem využití

Navržené  koncepční  řešení  tvoří  rámec  pro  dlouhodobý  rozvoj  obce.  Kapacita  ploch  pro  bydlení  je
dimenzována  na  10  let.  Nebyly  vymezovány  samostatné  plochy  rekreace.  Rekreace  je  možná  ve  stávajících
plochách  smíšených  obytných  venkovských  (SV).  Plochy  občanského  vybavení  byly  stabilizovány.  Plochy
veřejných prostranství včetně zeleně na nich byly stabilizovány.  Navrženy byly nové plochy veřejných prostranství
za  účelem zlepšení  prostupnosti  zastavěným územím obce PV  Z11.  Plochy  veřejných  prostranství  jsou  navíc
funkcí slučitelnou s využitím hlavní funkce všech ploch s rozdílným způsobem využití území. Byly navrženy plochy
přírodní zeleně a zalesnění  K1 – 5, 8, 9, 12 a 16.  Při zpracování územního plánu byly  vytvořeny podmínky pro
rozvoj bydlení (plochy SV a BV Z1 – 9, 16) a plochy pro výrobu (SK Z10). Ve smíšených plochách SV je umožněno
podnikání  a  drobná  řemeslná  výroba,  stavby  snižující  kvalitu  prostředí  jsou  zde  vyloučeny.  Navrženy  plochy
dopravní infrastruktury  (DS Z13, 14, 15  – přeložka silnice I/36 a navazující optimalizace stávajících komunikací),
koncepce parkování viz. kap. B/I.3a // Dopravní infrastruktura. U všech ploch jsou vytvořeny podmínky pro napojení
nových ploch na technickou a dopravní infrastrukturu. Plochy technické infrastruktury, vodní a vodohospodářské,
zemědělské a lesní jsou stabilizovány, dále navržena plocha lesní K5.  Plochy přírodní byly navrženy pro stabilizaci
biocenter  ÚSES a EVL Michnovka, pro posílení  funkčnosti  /  realizace biokoridorů ÚSES byly  navrženy  plochy
zeleně přírodní K1 – 4, 8, 9, 16. Plochy specifické a smíšené nezastavěného území nebyly s ohledem na charakter
obce vymezeny.  V území jsou vytvořeny podmínky pro realizaci cyklostezky Lázně Bohdaneč – Klamoš (DS Z17,
18).

Byly prověřeny plochy pro výrobu a nové byly navrženy (SK Z10).

Plochy  s  rozdílným  způsobem  využití  byly  vymezeny  v  souladu  s  vyhl.  č.  501/2006  Sb.  o  obecných
požadavcích na využívání území a v souladu se standardem pro zpracování územních plánů v GIS – MINIS z
04/2010  (Metodika  „MINIS  –  Minimální  standard  pro  digitální  zpracování  územních  plánů  v  GIS“  vydaná
Pardubickým krajem v 04/2010).

Nad rámec vyhlášky 501/2006 Sb. je (v souladu s metodikou MINIS) definována plocha  přírodní zeleně,
zejména  z důvodu  potřeby  podchycení  a  řešení  organizace  a  uspořádání  krajiny  (návaznost  na  problematiku
eroze) a plnění funkce biokoridorů ÚSES. 
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5) Zastavěné území

Zastavěné území je vymezeno v souladu s §58 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V
návrhu ÚP byla zohledněna všechna rozhodnutí vydaná stavebním úřadem (MěÚ Lázně Bohdaneč).

6) ÚPSÚ Rohovládova Bělá – Kasalice – Pravy a požadavky RSO Bohdanečsko

Plochy změn ÚPSÚ (r. 1992) a změny č.1 (r. 2000), které byly návrhem ÚP převzaty, upraveny nebo zrušeny: 

NÁVRH ÚP

lokalita VYHODNOCENÍ ID KÓD ZDŮVODNĚNÍ

SZ1 převzata Z3 SV scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

SZ2 převzata Z3 SV scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

SZ3 stabilizována / částečné 
zrušena / částečné 
zrušena

Z16
-

SV
NZ

součást zastavěného území (vymezení dle par. 58, odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb.) / urbanisticky nevhodné rozšiřování sídla / bezkonfliktní 
rozšíření sídelní struktury pro jeden RD

BV1 stabilizována / změněno 
fční využití

-
Z9
Z10
K11

BV
BV
SK
ZP

součást zastavěného území (vymezení dle par. 58, odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb.) / přehodnocení koncepce: zbourán vyhořelý statek na 
parc.č.722; koncepčnější oddělení bydlení a výroby; lepší vazba výroby 
na dopravu  

BV2 stabilizována / převzata -
Z7

BV
BV

součást zastavěného území (vymezení dle par. 58, odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb.) / scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní 
struktury

BV3 převzata Z3 SV scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

BV4 stabilizována / převzata -
Z6

BV
BV

součást zastavěného území (vymezení dle par. 58, odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb.) / scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní 
struktury

BV5 převzata Z5 SV scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

BV6 převzata Z1 SV scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

P1 upravena -
K12
Z10

NZ
ZP
SK

přehodnocení koncepce: zbourán vyhořelý statek na parc.č.722; 
koncepčnější oddělení bydlení a výroby; lepší vazba výroby na dopravu  

P2 stabilizována - SK součást zastavěného území (vymezení dle par. 58, odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb.)

D stabilizována - TI dtto.

E stabilizována - VS dtto.

Požadavky Regionálního svazku obcí Bohdanečsko – viz. B.I/1b.

7) Plán společných zařízení

Plán společných zařízení  je součástí dokončených komplexních pozemkových úprav obce Pravy  z roku
2010.  Plán  společných  zařízení  vytváří  některé  nové  cesty  a  navrhuje  zalesnění  několika  pozemků.  Nově
vytvořené cesty  jsou podpořeny  krajinnou zelení  –  K1,  2.  Navržené  zalesnění  zapracováno  jako plochy  lesní
stabilizované,  návrhové  K5 a  přírodní zeleň  K4.  Cesty  jsou  navrženy  jako  přípustné  využití  v  rámci  ploch  s
rozdílným způsobem využití – viz. kap. A/I.6b (dopravní infrastruktura slučitelná s hlavním využitím). Rekultivace
vodních toků jsou přípustné v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona jako stavby, zařízení a jiná opatření pro
vodní hospodářství a pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků.

B/I.2d - Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny)

1) Urbanistická koncepce

Stávající urbanistická koncepce je návrhem ÚP respektována. Návrh nových zastavitelných ploch vychází
z  velké míry  ze  stávajícího územního plánu sídelního útvaru a jeho změny  č.1.  S ohledem na architektonický
charakter  zástavby,  velikost  a  parcelaci  pozemků byly  jednotl.  plochy  určené k bydlení  vymezeny  jako plochy
bydlení venkovského BV (stav, návrh Z6 - 9) a smíšené obytné venkovské SV (stav, návrh – plochy Z1 – 5, 16).
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Udržitelný rozvoj území – viz. kap. B/I.3c.

Veškeré  zastavitelné  plochy  jsou  navrženy  v  návaznosti  na  současné  zastavěné  území  obce,  vždy  s
ohledem na vhodné zahuštění a scelení sídla, a tím i minimalizaci záboru krajiny. Všechny plochy jsou napojeny na
stávající systém dopravní a technické infrastruktury. Bilance ploch je provedena v textové části Návrhu ÚP, kap.
A/I.3.  Předpokládaný  celkový  počet  trvale  žijících  obyvatel  130  (stav  95,  návrh  35).  Zastavěné  území  bylo
vymezeno v souladu s platnou legislativou k datu 1.3.2013.    

Veřejná prostranství a zeleň ve veřejných prostranstvích jsou stabilizovány v plochách PV.

Urbanistická  koncepce zastavitelných  ploch  respektuje  prvky  nadmístního  významu (ÚSES a  dopravní
stavby).  Navržené  plochy  Z2,  8  jsou  urbanisticky  odcloněny  od  zdrojů  hluku,  ostatní  plochy  jsou  v  podstatě
převzaty  ze  stávající  koncepce.  Urbanistické  řešení  scelení  sídla  jako kompaktního  útvaru  je  nadřazeno  čistě
technickému řešení  ochrany  před  hlukem.  Ochrana  vnitřního  prostředí  v  budovách  a  venkovních  chráněných
prostorech bude předmětem navazujících řízení při umisťování staveb.

Je stanovena plošná a prostorová regulace (viz. kap. A/I.6). S ohledem na velikost a charakter obce není navržena
etapizace ani vymezení ploch územních rezerv.

2) Koncepce uspořádání krajiny

Plochy přírodní byly vymezeny pro stávající biocentra, EVL Michnovka a byly stanoveny regulativy jejich
ochrany.  Územní  systém  ekologické  stability  byl  vyhodnocen,  byla  provedena  jeho  aktualizace,  zpřesnění  a
zapracování krajských záměrů ÚSES, a zajištěna i návaznost na území sousedních obcí při respektování Plánu
revize lokálního ÚSES. Chybějící prvky byly doplněny (plochy K1 – 4, 8, 9, 16) tak, aby byla zachována celistvost
ÚSES.

Zeleň je navržena ke zvýšení ekologické stability krajiny i její produkční funkce (snížení eroze, zadržování
vody v krajině, tvorba krajiny,  zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů apod.). Tím vytváří
podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami. 

Územní plán respektuje a stabilizuje stávající plochy přírodní zeleně v nezastavěném území. Územní plán
navrhuje velké množství přírodní zeleně. Jedná se mimo jiné i o plochy ke zvýšení ekologické stability krajiny i její
produkční  funkce (zadržování  vody  v krajině,  tvorba krajiny  apod.,  druhotně též  snížení  eroze).  K zabezpečení
funkce chybějících částí biokoridoru ÚSES byly navrženy plochy přírodní zeleně K1 - 4, 8, 9, 16. Navrženy jsou
velké plochy přírodní zeleně opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny, které druhotně mohou plnit i funkci
protierozních opatření (K1 – 5, 8, 9, 12 a 16). Zeleň je přípustnou funkcí (je v souladu s přípustným využitím) ploch
NZ. V plochách NZ je tedy přípustné vysazovat liniovou či bodovou zeleň, a realizovat tak i opatření vedoucí ke
zvyšování  retenční schopnosti  krajiny  či krajinotvorná opatření i  v plochách zemědělských, tedy na převládající
ploše katastru obce. Navržené prvky zeleně a zalesnění (K4, 5) ve vazbě na dálnici D11 romě zlepšení retenčních
schopností krajiny plní i funkci protihlukovou a snížení prašnosti, eventuelně též protierozní. Rozsáhlejší komplexy
lesa obec obklopují ze všech stran. Návrh přírodní zeleně a zalesnění představuje posílení diverzifikace krajiny
(dosud 87%  ZPF jako orná půda). S výjimkou ploch u dálnice (K3, 4, 5) mají všechny ostatní navržené plochy
výraznou krajinotvornou fci.

Všechny  navržené plochy  přírodní zeleně pak mají funkci  sídelní zeleně pro denní  rekreaci  obyvatel  a
zajištění  prostupnosti  krajiny.  Stávající  síť  účelových  komunikací  je  stabilizována  v  rámci  jednotlivých  ploch  s
rozdílným využitím; návrhem ÚP jsou vytvořeny podmínky pro realizaci cyklostezky Lázně Bohdaneč – Klamoš. V
rámci dokumentu Průzkumy a rozbory (viz. příloha odůvodnění) byla provedena analýza krajiny ve vazbě na limity
území, a jednotlivé prvky kulturní krajiny byly stabilizovány v rámci ploch s rozdílným využitím.

Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond byly podrobně vyhodnoceny (viz. kap. B/I.5a). Plochy
lesní jsou chráněny a návrh územního plánu nevznáší nároky na jejich zábor, kromě ploch č.  Z15  (koridor pro
přeložku silnice I/36) -  viz. kapitola  B/I.5b. Byly  navrženy plochy k zalesnění:  K5 (hygienická bariéra od dálnice
D11). Do pásma 50m od okraje lesních pozemků zasahují pouze návrhové plochy silniční dopravy. 

B/I.2  e   -   Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

1) Dopravní infrastruktura

Návrhem ÚP byl vymezen koridor dle ZÚR PK pro umístění trasy přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč –
D11 jako plocha silniční dopravy Z15. Šířka byla zpřesněna na 150m (silnice I. třídy + ochranné pásmo 50m, to vše
včetně souvisejících staveb a objektů dle výsledků řízení EIA a dopravních staveb místního významu vyvolaných
přeložkou). Koridor ze ZUR PK je zpřesněn a koordinován v souladu s návrhem trasy (technické vyhledávací studie
zpracované firmou Transconsult s.r.o. v roce 1997. V šířce koridoru 300m dle ZÚR PK nejsou ÚP vymezeny nové
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zastavitelné plochy kromě plochy silniční dopravy  Z15, a dále jsou vytvořeny podmínky pro realizaci cyklostezky
Lázně Bohdaneč – Klamoš.

Plochy  silniční  dopravy  jsou  stabilizované.  Územní  plán  respektuje  stávající  komunikační  síť  tvořenou
silnicemi II/323, III/3236, III/32313, místními a účelovými komunikacemi, s tím že v návaznosti na přeložku silnice
I/36  navrhuje  jejich  optimalizaci.  Místní  komunikace  byly  vymezeny  podle  významu  pro  prostupnost  území  a
přístupy do zastavěného území obce.  Plochy  místních komunikací (případně některých účelových komunikací)
byly  vymezeny  jako  plochy  veřejných  prostranství  v zastavěném  území  a  plochy  silniční  dopravy  mimo  toto
zastavěné území. Plocha veřejného prostranství Z11 byla navržena za účelem prostupnosti území. Stávající polní
a lesní cesty jsou vymezeny jako součást ploch zemědělských či lesních. Ochranná pásma silnic II. a III. třídy jsou
respektována, tj. nové funkční plochy v OP jsou vymezeny pouze v návaznosti na zastavěné území.

Plochy K 4, 5 mají protihlukovou fci: ochrana zastavěného území před hlukem z dálnice D11. Plochy Z3 –
7, 9, 16 jsou převzaty z ÚPSÚ; hlukové posouzení (hluk ze silnice II. třídy) bude předmětem navazujících řízení při
umisťování a povolování staveb. Plocha Z10 pro podnikání – situována do nejhlučnější pozice v rámci obce (mezi
stávající a navrhovanou silnici I. a II. tř.): s ohledem na převažující nebytové využití  se jedná o vhodné řešení.
Plochy zcela nově navržené územním plánem (Z2, 8) jsou urbanisticky umístěny zcela mimo hlukové pásmo silnic
všech tříd.

Všechny  navrhované plochy  mají  napojení  na nadřazený  komunikační  systém, všechny  funkční plochy
mají  přístup  a  příjezd.  Všechny  navržené  plochy  mají  vyřešeno  parkovací  stání  (viz.  kap.B/I.3a  //  Dopravní
infrastruktura) v plochách s rozdílným způsobem využití – viz. kap. A/I.6b. 

Katastrálním  územím  prochází  značená  cyklotrasa  č.  4275  (Lázně  Bohdaneč  -  Klamoš) vedená  po
stávajících silnicích č. II/323 a III/3236. Návrh ÚP vytváří podmínky pro realizaci samostatně vedené cyklotrasy
(trasa v souběhu se silnicí II/323 a III/3236 – návrhem ploch  Z17, 18 -  a dále jako součást plochy pro přeložku
silnice I/36 Z15).

Dopravní  závady  se  obci  nenacházejí.  V  souvislosti  s  napojením  na  plánovanou  přeložku  I/36  jsou
navrženy  plochy  silniční  dopravy  Z13, 14 – zlepšení  parametrů křižovatky  silnic  II/323 a III/3236 ve vazbě na
optimalizace úseku silnice III/3236. Součástí  plochy  Z15 jsou i opatření k bezpečnému napojení silnice I/36 na
stávající komunikační síť. Šířkové poměry a dopravní zátěž stávajících komunikací – viz. kap. B/I.3a // Dopravní
infrastruktura.

2) Technická infrastruktura

Rozvoj jednotlivých systémů technické infrastruktury – podrobně viz. B/I.3a // Technická infrastruktura.

Technické  infrastruktura  slučitelná  s  hlavním  využitím  je  stanovena  jako  přípustná  u  všech  ploch  s
rozdílným využitím.

Koncepce  rozšíření  místní  vodovodní  sítě  je  v  souladu  s  „Plánem  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací
Pardubického kraje“.  Stávající  vodárenská zařízení  jsou stabilizována v ploše  technické infrastruktury.  Trasy  a
ochranná  pásma  vodovodních  řadů  a  vodárenských  zařízení  jsou  návrhem  územního  plánu  respektovány.
Všechny nově navrhované zastavitelné plochy Z1 – 10, 16  je možné napojit na místní vodovodní síť, zdroj vody
VDJ mezi obcemi Pravy a Michnovka. Kapacita vodojemu i tlakové poměry ve vodovodním řadu jsou vyhovující.

Koncepce  odkanalizování  je  v souladu s „Plánem rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Pardubického  kraje“.
Stávající  ČOV je stabilizována v ploše technické infrastruktury.  Trasy  a ochranná pásma kanalizačních řadů a
zařízení jsou návrhem územního plánu respektovány.  Všechny nově navrhované lokality  Z1 – 10, 16 je možné
napojit na veřejnou kanalizační síť – prodloužením kanalizačních stok či vybudování nových větví nebo přípojek
navazujících na stávající rozvody. Odvádění dešťových vod bude řešeno stávajícím způsobem, u zastavitelných
ploch se předpokládá likvidace dešťových vod vsakem.

Všechny zastavitelné plochy je možné napojit na plynovodní síť STL – prodloužením stávajících plynovodů
či vybudováním nových větví navazujících na stávající rozvody. 

Zásobování elektrickou energií je řešeno stávající distribuční sítí. Trasy a zařízení energetické soustavy
jsou respektovány. Návrhem funkčních ploch dojde výhledově k nárůstu spotřeby elektrické energie. Z toho důvodu
se  navrhuje  posílení  výkonu  stávající  trafostanice  T1  a  její  rekonstrukce.  Nové  vedení  22  ani  35kV  nejsou
navrhována. Případné rozšíření distribuční sítě je umožněno v plochách s rozdílným způsobem využití - viz. kap.
A/I.6b  návrhu.  

Plochy  a  vedení  pro  technická  zařízení  zajišťujících  pokrytí  území  signálem  mobilních  sítí  jsou
respektovány.

Stávající  způsob  likvidace  odpadu  se  nemění,  nakládání  s odpady  a  jejich likvidace  budou prováděny
v souladu s obecně závaznou vyhláškou o nakládání odpady. S ohledem na dosavadní způsob likvidacve odpadů
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a velikost obce není potřeba vymezení sběrného dvora ani skládky pro biologický odpad. V plochách PV je možné
umisťovat konjtejnery a sběrné nádoby pro tuhý komunální odpad a tříděný komunální odpad.

Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k návrhovým plochám jsou respektována.

3) Občanské vybavení

V návrhu ÚP jsou plochy  občanského vybavení  stabilizovány  v jejich polohách.  Jedná se především o
budovy veřejné vybavenosti (obecní úřad, hasičská zbrojnice, dětské hřiště, sportovní hřiště) vč. přilehlého parteru.
Nové plochy  občanského vybavení  nejsou navrženy  s ohledem na velikost  obce a možnost  jejich realizace  v
plochách SV (smíšené obytné venkovské). V následujícím odstavci  je provedena bilance potřeby  předškolního
zařízení na území obce.

Potřeba předškolního zařízení (k roku 2023):

95 obyvatel + 45 obyvatel = 140 obyvatel

populace r. 2013: 0-14 let .. 16 % (proporce v procentech - zdroj: ČSÚ)
16 % * 95 / 3 = 15 / 3 = 5 dětí
5 % * 95 = 5 dětí

populace r. 2023:  0-14 let .. 20 % (proporce v procentech – zdroj RURÚ ORP Pardubice: 
maximum v ORP Pardubice)

20 % * 140 / 3 = 30 / 3 = 10 dětí
5 % * 140 = 7 dětí

Spádová oblast: 0

V obci není potřeba předškolního zařízení. 

4) Veřejná prostranství

Plochy stávajících veřejných prostranství jsou stabilizovány. Umisťování veřejných prostranství je přípustné
v rámci ploch s rozdílným využitím (podmínky pro funkční využití ploch jsou stanoveny v textové části Návrhu – viz.
kap.  A/I.6b návrhu). Návrhem ÚP jsou navrženy plochy PV – Z11.
 

B/I.2f - Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

1) Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně archeologického dědictví

Územní  plán  svým  komplexním  přístupem  k  řešení  a  všemi  prostředky,  které  má  dispozici,  vytváří
podmínky pro korigovaný rozvoj obce s ohledem na:

− kulturní dědictví, jeho posílení a transmisi do budoucnosti
− urbanistickou strukturu a venkovský charakter sídla
− krajinný ráz sídla
− ochranu veřejných prostranství a pěší prostupnosti

Celé řešené území je území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V  územním  plánu  jsou  vytvořeny  podmínky  pro  zachování  území  s
archeologickými nálezy ÚAN II. kategorie (intravilán obce) a ÚAN III. kategorie (zbytek území). Územní plán jako
koncepce  vytváří  předpoklady  pro  budoucí  výstavbu.  V  případě  stavební  činnosti  a  neočekávaných
archeologických nálezů vyplývá pro stavebníka  oznamovací povinnost ze zákona č. 20/1987 Sb., který upravuje i
následný postup v takovéto situaci.

2) Přírodní hodnoty území

Všechny  zastavitelné  plochy  pro  bydlení  navazují  na  zastavěné území.  Návrhové  plochy  bydlení  jsou
vymezeny  v souladu ustanovení §12,  odst.  1 zák. č.  114/1992 Sb.,  tj.  způsobem, který  zabraňuje fragmentaci
krajiny, rozvolňování sídla do volné krajiny a naopak sceluje sídelní strukturu, respektuje linii horizontů a existenci
dominant přírodních a kulturních. Využita byla rovněž možnost návrhu zástavby proluk.  Byla stanovena plošná a
prostorová  regulace,  která  zamezuje  narušení  urbanistického  rázu  zastavěného  území  obce  a  vytváření
negativních dominant. Prostupnost krajiny – K1 – 5, 8, 9, 12 a 16. Hodnotné hranice přír.a urb. prostoru (a tím i
zabránění  rozšiřování  sídla  do  volné  krajiny)  jsou  zohledněny  jasným  vymezením  zastavěného  území  obce;
významná sídelní zeleň je stabilizována v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití území.
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3) Kulturní hodnoty území

V obci Pravy se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznam kulturních
památek ČR. Křížek a zvonička na návsi obce (památka místního významu) a historická stavení charakterizující
původní zástavbu obce (objekt č.p. 48 a č.p. 19 – objekty místního významu) jsou stabilizovány v rámci funkčních
ploch stávajících SV, nejsou na nich navrženy nové zastavitelné plochy. Podmínky využití  ploch SV – viz.  kap.
A/I.6b (respektovat charakter zástavby).

4) Podmínky pro zachování a ochranu přírodních a krajinných hodnot

Viz. bod 2). Dále, ÚSES (vymezeno jako nezastavitelné území, chybějící prvky jako veřejně prospěšné
opatření),  významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, trvalé travní porosty - vymezení jako nezastavitelné plochy).

5) Umisťování staveb ve volné krajině 

Ve volné krajině je možné umisťovat pouze stavby a zařízení uvedené v §18 odst. 5 zákona 183/2006 Sb.
Stavby, které ÚP vyloučil,  jsou uvedeny v kap.  A/I.6.b. Důvodem pro toto vymezení je ochrana krajinného rázu,
charakteru sídla a dále hygienické limity ve vztahu k malému měřítku velikosti obce.

6) Ochrana původní formy zástavby

Charakter vesnické zástavby je chráněn zejména rozdělením ploch bydlení na 
− SV (smíšené obytné venkovské) s regulativem odpovídajícím zástavbě historického centra obce
− BV (bydlení venkovské) s volnější regulací dále od centra obce
Podrobně viz regulativy v kap. A/I.6b.

B/I.2g - Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Jako veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění jsou vymezeny následující plochy:

číslo plochy (ID) Označení veřejně prospěšné stavby, popis (odůvodnění veřejné prospěšnosti)

Z15 VD1 – přeložka silnice I/36 a navazující stavby

Z13 VD2 – optimalizace křižovatky silnic II/323 a III/3236

Z14 VD3 – optimalizace křižovatky silnic II/323 a III/3236

Z15 VD4 – cyklostezka Lázně Bohdaneč - Klamoš

Z17 VD5 – cyklostezka Lázně Bohdaneč - Klamoš

Z18 VD7 – cyklostezka Lázně Bohdaneč - Klamoš

Z15 VD6 – přeložka silnice III/3236

číslo plochy (ID) Označení veřejně prospěšného opatření, popis (odůvodnění veřejné prospěšnosti)

K8 VU1 - ÚSES - lokální biokoridor

K16 VU2 - ÚSES - lokální biokoridor

K9 VU3 - ÚSES - lokální biokoridor

K2 VU4 - ÚSES - lokální biokoridor

K1 VU5 - ÚSES - lokální biokoridor

K4 VU6 - ÚSES - lokální biokoridor

K3 VU7 - ÚSES - lokální biokoridor

-- VU8 - ÚSES - lokální biokoridor

Možnost předkupního práva byla navržena pro veřejné prostranství Z11 (ozn. PV1) 
 - pěší prostupnost, realizace inženýrských sítí (zejm. kanalizace).

Plochy asanace nebyly navrhovány.

Pozn.: vymezení VPS, VPO definováno v kap.  A/I.7 a A/I.8 návrhu, související výkres č. A/II.3
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B/I.2h - Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na     ochranu veřejného  
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

1) Ochrana veřejného zdraví

Ochrana před hlukem a exhalacemi: Navrženy plochy přírodní zleně ZP K4 a zalesnění K5.

Požadavky  vyplývající  ze  zvláštních právních předpisů byly  splněny.  Návrh územního plánu respektuje
ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V hygienickém pásmu chovu zvířat není navrhována
žádná  konfliktní  zastavitelná  plocha.  Byl  proveden orientační  výpočet  ochranného  hygienického pásma chovu
zvířat v ploše areálu na parc. st. č. 20/1. Výpočet byl proveden dle dokumentu „Postup pro posuzování ochranného
pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek,“ vydalo nakl. Acta hygienica, epidemiologica
et microbiologica č.  8/1999,  Praha,  kolektiv autorů,  předseda doc. MUDr. L.  Komárek, Csc. Vstupní  údaje pro
výpočet poskytla projektantovi obec.

P (KS) VDJ1 /1ks VDJ= P x VDJ1 Ekonst

emisní konstanta
EČ = VDJ x Ekonst

emisní číslo 

telata á 40kg 3 0,3 0,9 0,005 0,0045

kráva á 750kg 10 1 10 0,005 0,05

0,055

- technologie: stelivové ustájení s denním odvozem hnoje
- emisní číslo: EČ=0,055; korekce – technologie: -10%
- emisní číslo chovu: EČ = 0,055 x 0,9 = 0,05 => r = 22m (interpolovaná tabulková hodnota)

Poloměr orientačně určeného ochranného hygienického pásma je 22m od těžiště emisního zdroje, což je méně
nebo rovno vzdálenosti  od nejbližšího objektu pro bydlení.  Závěr:  Chov hospodářských zvířat ve vnitřní  obci  je
možný a nenarušuje pohodu bydlení. Problematiku je třeba podrobně řešit v územním a navazujících řízeních, dle
konkrétních podmínek pozemku.

Žádná z nových návrhových ploch SV a BV (tj.  navržených  nad rámec ploch schváleného ÚPSÚ není
vymezena tak, že je zasažena hlukovou zátěží z dopravy. V případě průjezdního úseku silnice III/3236, III/32313 se
jedná o hluk, který je časově omezeným impulzem, jenž nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický
limit. Plochy dotčené z hlediska možné hlukové zátěže provozu na přeložce silnice I/36 a průjezdem silnice II/323:
bude řešeno v navazujících řízeních při umisťování staveb.

2) Ochrana před povodněmi

Opatření zvyšující retenční schopnost krajiny:  návrh  přírodní zeleně a zalesnění  K1 – 5, 8, 9, 12 a 16.
Odtokové poměry  nejsou návrhem narušeny.  Retenční  opatření  nových zastavitelných  ploch viz.  kap. B/I.3a  //
Technická infrastruktura. 
Na území  obce  Pravy  nelze  vzhledem  k absenci  významnějších  vodotečí  v dosahu  zastavěného  území
předpokládat potenciální možnost vzniku přirozených povodní. 

3) Civilní ochrana, obrana a bezpečnost

Havarijní plán Pardubického kraje byl v návrhu územního plánu Pravy zohledněn. Havarijné zóny  silnice II.
třídy a havarijní zóna dálnice D11 je vymezena v Koordinačním výkrese B/II.2. Nové záměry ÚP Pravy nemají vliv
na  podmínky  stability  a  bezpečnosti  obyvatel  území.  Plochy  pro  potřeby  evakuace  obyvatelstva  a  ukrytí
obyvatelstva v důsledku mimořádné události ve smyslu §20 vyhl. č. 380/2002 Sb jsou součástí ploch PV – plochy
veřejných prostranství a OV – plochy občanského vybavení, a to obecního úřadu a souvisejících pozemků a návsi
v centru obce. Tyto plochy jsou v obci Pravy kapacitně dostačující. Plocha návsi (po odečtení ploch komunikace II.
třídy a vodní nádrže) je 2 500 m2. To představuje cca 20 m2 plochy na 1 obyvatele (návrh ÚP Pravy počítá v
návrhovém období  s  počtem obyvatel  130).  Tento prostor  (náves)  je  územním plánem navrhován  jako místo
shromáždění obyvatelstva před evakuací. Nouzové ubytovací a stravovací prostory ÚP Pravy navrhuje na obecním
úřadě Pravy (plocha pozemku 500 m2). Na jednoho evakuovaného obyvatele tedy připadají cca 4 m2 plochy pro
nouzové ubytování či stravování, což odpovídá minimální požadované velikosti místnosti pro trvalé ubytování dle
ČSN 73 4301 (obytná místnost pro dvě osoby 8 m2). Zdroje vody v zastavitelných plochách pro hašení požáru v
souladu s §29 odst. 1 písm k) zák. č. 133/1985 Sb. jsou  řešeny v kap. B/I.3 // Technická infrastruktura.
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4) Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby

V řešeném území se nevyskytují  výhradní či jiná ložiska nerostných surovin a nejsou evidována žádná
chráněná  ložisková  území  ani  dobývací  prostory.  Sesuvná  území  ani  poddolovaná  území  se  na  území  obce
nenacházejí.

B/I.2  i - Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v     území

Požadavky a pokyny vyplývající ze schváleného zadání ÚP pro řešení hlavních střetů zájmů byly splněny -
viz předchozí kap. B/I.2

• rozsah zastavitelných ploch viz. A/I.3b.
• střet přivaděče I/36 se zastavěným územím v severovýchodní části obce: koridor pro silnici I/36 (150m)

prochází mimo zastavěné území obce.
• zemědělská výroba a drobná řemeslná výroba jsou přípustné v plochách SV, SK.
• dopravní infrastruktura vs. doprava v klidu – viz. kap. B/I.3a // Dopravní infrastruktura.
• ochrana zastavěného území a zastavitelných ploch pro bydlení vs. přeložka I/36 a D11: zastavitelné plochy

pro bydlení navrhovány v dostatečné vzdálenosti od I/36. D11 viz další bod.
• pás lesa a krajinné zeleně okolo D11: navrženy plochy K4, 5.
• ÚSES umístěn (viz. plochy K 8 a K 9): preferován před návrhem zastavitelných ploch.
• byly  prověřeny stávající cyklotrasy, konkrétně cyklotrasa Lázně Bohdaneč – Klamoš: podrobně viz.  kap.

B/I.3a // Dopravní infrastruktura.
• ÚSES – viz. kap. B/I.3a // ÚSES.
• NRBK – viz. kap. B/I.3a // ÚSES.
• Zastavitelné plochy byly  vymezeny s ohledem na stávající meliorace. Jedná se o zástavbu v okrajových

částech provedených meliorací. Tyto navíc jsou dle dat ÚAP provedeny i v rámci současného zastavěného
území obce a zjevně se tedy nejedná o přesné podklady. Problematika funkčnosti melioračních systémů
bude řešena v navazujících řízeních při umisťování staveb.

• zastavitelné plochy (vyjma ploch silniční dopravy) jsou vymezeny mimo ochranné pásmo lesa (50m).

B/I.2  j - Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s     ohledem na obnovu a  
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v     rozvojové oblasti a rozvojové ose.

Je navržen rozvoj sídla v kontextu významu sídla a předpokládaného vývoje počtu obyvatel (viz. dokument
průzkumy a  rozbory). Plochy  přestavby  nebyly  vymezeny.  Zastavitelné  plochy  jsou  navrženy  v návaznosti  na
zastavěné území.

1) Zastavěné území

Zastavěné území je vymezeno v souladu s §58 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plocha
současného zastavěného území obce je 20,98ha. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území dle § 55 odst.
3 stavebního zákona (v souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 55 odst. 4 stavebního zákona) a
podle § 53 odst. 5 d) stavebního zákona (v souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 53 odst. 5 f)
stavebního zákona) je uvedeno v kapitole B/I.3b. Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL je uvedeno v kapitole B.I/6.

2) Zastavitelné plochy

Viz. kap. B/I.2c odst. 4).

3) Nevyužité plochy

V území se nenacházejí žádné nevyužité areály. Vyhořelý statek na pozemku parc. č. 729 byl zbourán.

4) Prostorová regulace a etapizace

Podmínky pro využití jednotlivých funkčních ploch jsou stanoveny v textové části Návrhu ÚP, kap.  A/I.6.
Jsou  respektovány  požadavky  na  přípustnou  činnost  a  maximální  velikosti  jednotlivých  ploch  s rozdílným
způsobem využití. Výšková hladina pro jednotlivé funkční plochy je uvedena v kap. A/1.6. S ohledem na velikost a
charakter obce není etapizace navržena.
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5) Prověření návrhů

Byly prověřeny jednotlivé požadavky na změnu využití území s následujícími výsledky:

POŽADAVEK NÁVRH

parc. č. - shrnutí návrhu zapracování KÓD ID ZDŮVODNĚNÍ

st. 20/1 
- respektovat zemědělskou 
výrobu

ANO SV stav − funkčně bezkonfliktní ve vztahu k využití okolního 
území

− dále doloženo v kap. B/1.2h v čl. 1)

637
- zahrnout do 
zastavitelného území

NE NZ
ZP

stav
K10

− II. třída ochrany ZPF
− urbanisticky nevhodné rozšíření sídelní struktury
− potřeba zastavitelných ploch vymezenená ÚP Pravy je 

dostačující i bez zapracování tohoto požadavku (viz. 
kap. B/I.3b, kde byla provedena bilance potřeby 
zastavitelných ploch vyhodnocených ÚP Pravy jako 
urbanisticky vhodných rozšíření sídelní struktury)

673
- zahrnout do 
zastavitelného území

ANO SV Z1 − scelení struktury sídla
− bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

spodní část obce 
(pravděpodobně st. 20/1)
- zakázat živočišnou 
výrobu

NE SV stav − funkčně bezkonfliktní ve vztahu k využití okolního 
území

− dále doloženo v kap. B/1.2h v čl. 1)

6) Charakter vesnické zástavby

Charakter vesnické zástavby je chráněn zejména rozdělením ploch bydlení na 
− SV (smíšené obytné venkovské) s regulativem odpovídajícím zástavbě historického centra obce
− BV (bydlení venkovské) s volnější regulací dále od centra obce
Podrobně viz regulativy A/I.6b.

7) Koridor dle ZÚR PK

V šířce koridoru dle ZÚR PK (300m) nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní
infrastruktury.

B/1.2  k - Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií

Zadáním  nebyly  stanoveny  požadavky  na  vymezení.  Při  zpracování  územního  plánu  Pravy  nebyla
shledána potřebnost vymezení takovýchto ploch ani koridorů. 

Nebyla  stanovena  ani  podmínka pro  využití  ploch  dohodou  o  parcelaci  (novela  stavebního  zákona  č.
350/2012 Sb. s platností od 1.1.2013 - zadání ÚP zpracováno v listopadu 2012). 

Řešením územního plánu byla dále prověřena potřeba zpracování územní studie a potřeba podmínečného
využití  ploch dohodou o parcelaci  – pro plochy  Z3 a  Z7.  Součet  výměr obou navrhovaných ploch je 1,77 ha.
Nevzniká  tedy  potřeba řešení  ploch  veřejných  prostranství  dle  §7  vyhl.  č.  501/2006 Sb.  Poměry  v  území lze
hodnotit jako jednoznačné – veškeré pozemky i nemovitosti v řešené lokalitě jsou ve vlastnictví pouze jednoho
vlastníka. Návrhem územního plánu Pravy tedy  není pro tyto plochy  stanovena podmínka zpracování územní
studie ani dohoda o parcelaci.

B/1.2  l - Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o  
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Zadáním  nebyly  stanoveny  požadavky  na  vymezení.  Při  zpracování  územního  plánu  Pravy  nebyla
shledána potřebnost vymezení takovýchto ploch ani koridorů.
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B/1.2  m - Požadavky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj je součástí územního plánu Pravy, vč. vyhodnocení vlivů územního
plánu Pravy  na životní  prostředí  a na soustavu NATURA 2000 zpracované autorizovanými  osobami  Ing.  Marií
Skýbovou, PhD. a RNDr. Lukášem Mertou, PhD.

B/1.2n   - Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Požadavek na zpracování konceptu vč. variant nebyl zadáním ÚP stanoven. Novelou stavebního zákona č.
350/2012 Sb. byl koncept ÚP (§48) vypuštěn.

B/1.2o   - Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP

Textová část návrhu územního plánu Pravy  včetně jeho odůvodnění,  je zpracována plně v rozsahu dle
přílohy  č.  7  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o  územně analytických  podkladech,  územně plánovací  dokumentaci  a
způsobu evidence územně plánovací činnosti. Grafická část územního plánu vychází z požadavků Metodiky MINIS
verze 2.2 (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č.183/2006 Sb.) a
z požadavků  zadání  na  strukturu  výkresů.  Výkresy  koncepce  dopravní  a  technické  infrastruktury,  včetně  jevů
zobrazovaných v měřítku menším než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování (např. konkrétní
dopravní řešení,  napojení lokalit  na technickou infrastrukturu apod.) jsou jako schémata součástí grafické části
odůvodnění  (samotná koncepce ploch s rozdílným způsobem využití  pro dopravu a technickou infrastrukturu je
dobře patrná z hlavního výkresu).

Nad rámec vyhlášky 501/2006 Sb. je (v souladu s metodikou MINIS) definována plocha přírodní zeleně ZP,
zejména  z důvodu  potřeby  podchycení  a  řešení  organizace  a  uspořádání  krajiny  (návaznost  na  problematiku
eroze) a plnění funkce biokoridorů ÚSES. 

B/I.3  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B/I.3a   - K  omplexní zdůvodnění řešení

Zastavěné území je vymezeno na základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu k datu 
1. 3. 2013 a je znázorněno v grafické části dokumentace – viz. Výkres základního členění území ( č. výkresu A/II.1)
a Hlavní výkres ( č. výkresu A/II.2). 

Na základě zhodnocení

• kapitoly B/I.1 (Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území)
• kapitoly B/I.2 (Vyhodnocení splnění požadavků zadání)
• dílčích kapitol Komplexního zdůvodnění řešení (B/I.3a)
• kapitoly B/I.3b (Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení

zastavitelných ploch)
• kapitoly B/I.3c (Vyhodnocení řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území)
• dokumentace části C (Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území)

byly  zformulovány  následující  teze  odůvodnění  návrhu.  Tyto  tvoří  podklad  pro  formulace
jednotlivých dílčích částí Návrhu územního plánu Pravy (část A/I).

V  těchto  výše  uvedených  kapitolách  a  částech  dokumentace  jsou  citovány  veškeré  materiály
(podklady, metodiky, koncepce, dosud zpracované studie, projekty a posouzení, apod.), o které se
opírá odůvodnění územního plánu Pravy.

Koncepce rozvoje obce
• venkovské sídlo s vyváženou skladbou bydlení, rekreace a pracovních příležitostí
• dopravní infrastruktura a vytvoření podmínek pro eliminaci vlivů z dopravy
• posílení přírodní složky nezastavěného území, včetně její krajinné a rekreační funkce 

Ochrana a rozvoj hodnot 
• stabilizace a rozvoj přírodního prostředí a krajiny
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• ochrana centrální části zástavby obce
• ochrana nezastavěného území před umisťováním staveb, zařízení a opatření, které nejsou v souladu nejen

s jeho stávajícím charakterem, ale ani s navrhovaným venkovským charakterem obce Pravy

Urbanistická koncepce
• kompaktní scelení sídla
• rozdělení prostorového členění na plochy  SV (širší centrum obce a tradiční venkovská zástavba) a BV

(nová zástavba bez jasné vazby na tradiční urbanismus a styl zástavby)
• rozdělení  funkční  členění  bydlení  na  bydlení  charakteru  více  tradičního  venkovského (SV)  a   bydlení

charakteru více příměstského (BV)
• funkční  členění  ve  vazbě  na  hygienické  limity,  dopravní  obslužnost  a  přírodní  podmínky  (směr

převládajících větrů)

Koncepce uspořádání krajiny
• obnova krajiny jako nezastavěného území obce venkovského charakteru
• stanovení drobnějšího měřítka krajiny
• ochrana přírodně nejhodnotnějších částí
• vizuální  ochrana před stávajícími i  budoucími stavbami, zařízeními  a opatřeními,  které snižují  nebo do

budoucna mohou snižovat plánovaný venkovský charakter obce, včetně těch  staveb, zařízení a opatření,
které v dnešní době nejsou známy

Stanovení podmínek prostorového uspořádání bylo stanoveno na základě
• průzkumů a rozborů (poznání sídla, jeho charakteru a potenciálu)
• Koncepce rozvoje obce, Ochrany a rozvoje hodnot, Urbanistické koncepce a Koncepce uspořádání krajiny
• ochrany nezastavěného území dle §18 odst. 5 stavebního zákona v souladu s charakterem obce Pravy

(s ohledem na malé měřítko obce jsou vyloučeny bioplynové stanice apod. - hygienický limit; fotovoltaické
elektrárny apod. - krajinný ráz, venkovské sídlo; ostatní stavby, zařízení a opatření – vždy dle konkrétních
podmínek jednotlivých ploch s rozdílným využitím)

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
• na základě požadavků nadřazené krajské územně plánovací dokumentace a promítnutí jejích požadavků

do konkrétních podmínek obce Pravy
• jako nástroj  obce Pravy  k zajištění  prostupnosti,  ekologické stability  a hygienické  a stabilizační funkce

krajiny;  zajištění  prostupnosti  zastavěným  územím,  možnosti  realizovat  ty  stavby,  zařízení  a  opatření
dopravní či technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro udržitelný rozvoj obce Pravy

Vymezení  architektonicky  nebo  urbanisticky  významných  staveb,  pro  které  může  vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

• zpracovatel ÚP Pravy považuje poměry v území za zásadně jednoznačné, a takovéto stavby nevymezuje

Charakter venkovské zástavby
• parcelace ulicové shlukové venkovské zástavby:  Jasně definovaná hlavní ulice (lineární prostor), event.

náves. Jednotlivé domy jsou napojeny přímo z hlavní ulice nebo z vedlejších komunikací. Pozemky mají
spíše protáhlý  (obdélný)  charakter  s vysokým podílem zahrad.  Vytváří-li  zástavba  shluky  (intenzivnější
koncentraci  domů), jsou tyto vždy  nepravidelně formované, vždy  s ohledem na terénní  uspořádání a s
ohledem na možné ovlivnění sousedních objektů. Intenzivnější zástavba se vždy střídá s nezastavěnými
pozemky  (zahradami).  Domy  v  pravidelné  (ulicové)  i  nepravidelné  (shlukové)  formě  zástavby  vždy
respektují intimitu prostoru sousedních domů (a zahrad). Zástavba vždy do nezastavěného území přechází
vysokým podílem zahrad. Na základě této charakteristiky se stanovuje velikost minimální parcely 1000 m2.

• charakter  venkovské zástavby  v  plochách SV  (tj.  forma objektů a  intenzita  využití  pozemků)  je  určen
formou stávající (tradiční venkovské) zástavby  zdokumentovanou v příloze odůvodnění - Průzkumech a
rozborech, a to:
- v oblasti „a“ (str. 11 Průzkumů a rozborů) 
- v oblasti „b“ (str. 12 Průzkumů a rozborů) (v oblasti „b“ se však jedná výhradně o starší zástavbu!).
Převládajícím typem rodinného domu (v obou těchto oblastech) je dům s obdélným půdorysem a sedlovou
střechou. 

Odůvodnění vyloučení umisťování staveb v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona
• Fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny, větrné elektrárny, bioplynové stanice, bioplynové elektrárny,

včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, a dále charakterem obdobné stavby,
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zařízení a opatření, zejména pro energetiku, a to i ty, které v dnešní době nejsou známy – s ohledem na
krajinný ráz, venkovský charakter sídla a hygienické limity ve vztahu k malému měřítku obce

• Stavby,  zařízení  a jiná opatření  pro těžbu nerostů,  včetně staveb,  které s nimi bezprostředně souvisejí
včetně oplocení – s ohledem na krajinný ráz a plánovanou obnovu krajiny jako nezastavěného území obce
venkovského charakteru

• Stavby pro zemědělství a lesnictví, a dále technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely  rekreace a  cestovního  ruchu,  například  cyklistické  stezky,  hygienická  zařízení,  ekologická  a
informační centra – v plochách NP (přírodně a krajinně nejhodnotnějším území) zejména s ohledem na
funkčnost systému ÚSES a stabilizaci krajiny

Doplňující vysvětlení pojmů
• „nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v  území“: funkce, které svým

provozem a technickými zařízeními neovlivňují hygienické a jiné limity nad míru v místě obvyklou.

� Bydlení

Demografický vývoj obce Pravy byl výrazně ovlivněn společenskými změnami uplynulých desetiletí. V roce
1964  byl v obci zrušen místní národní výbor a obec spadala do obce Kasalice. Po roce 1990 se opět obnovila
správa obce Pravy. Mezi lety 1964 – 1990 existovala v Pravech stavební uzávěra. V roce 1961 měla obec Pravy
123 obyvatel,  k dnešnímu dni  95 (zdroj:  ČSÚ r.2011).  Z důvodu zachování  základních funkcí obce (občanská
vybavenost, údržba technické infrastruktury, sociální soudržnost atd.) se jeví jako optimální nárůst počtu obyvatel
na stav z roku 1961.

Vývoj počtu obyvatel v obci (zdroj ČSÚ):

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Počet obyv. 202 217 230 231 241 230 212 133 123 107 105 88 83 95

% 230 247 261 263 274 261 241 151 140 122 119 100 94 108

Z důvodu fyzického stárnutí bytového fondu ČR; nedostatku volných kapacit bydlení v lokalitě; převládající
touhy  po  vlastním  bydlení  ve  zdravém  přírodním  prostředí  v  blízkosti  správního  centra;  nepředvídatelných
migračních jevů; vzhledem k dobré dopravní dostupnosti do Pardubic i Hradce Králové lze očekávat zvýšený zájem
o nové plochy bydlení. 

Návrh  ÚP respektuje schválenou  změnu stávajícího  ÚPSÚ,  vyhodnocuje  požadavky  obce ve  vztahu  k
vhodnosti možné zástavby a limitům území. Projektant vymezil zastavitelné a nezastavitelné území s ohledem na
urbanistickou strukturu místa a krajinný ráz.

V důsledku toho jsou v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy venkovského bydlení Z6 - 9 a plochy
bydlení smíšeného obytného venkovského (SV) Z1 – 5, 16.  Jedná se o plochy vymezené v přímé návaznosti na
stávající zástavbu, které v maximální možné míře respektují a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla a mají napojení
na dopravní a technickou infrastrukturu (viz. průzkumy a rozbory). 

V procesu zpracování návrhu pro společné jednání  byl  návrh ÚP konzultován se zastupitelstvem obce
Pravy. Na základě jednotlivých požadavků byly některé plochy doplněny nebo vypuštěny.

Návrhové plochy: 

KÓD ID NÁZEV LOKALITY VZTAH K ÚPSÚ ZDŮVODNĚNÍ

SV Z1 „Návesní“ plocha převzata požadavek majitele, scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření 
sídelní struktury

dtto. Z2 „K rybníku“ - scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

dtto. Z3 „K Branžovu“ plocha převzata dtto.

dtto. Z5 „K Dobřenicím“ dtto. dtto.

dtto. Z16 „K Michnovce“ dtto. bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury pro jeden RD

BV Z6 „K Dobřenicím“ dtto. scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury, 
zástavba proluky

dtto. Z7 „K Branžovu“ dtto. scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury

dtto. Z8 „K rybníku“ - dtto.

dtto. Z9 „K Branžovu“ plocha převzata dtto.
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Navržené plochy bydlení byly bilancovány pro celkový počet 130 (95 stav, 35 návrh) obyvatel  - cca. 21 (až
22) nových bytových jednotek.

Počet objektů bydlení (odhad):

ID 
Funkční plochy

ha/1RD Popis plochy
Výměra plochy

(ha)
Počet RD

Počet bytových
domů

Počet bytových
jednotek

Z1 0,25 SV 0,29 1

Z2 dtto. 0,97 3

Z3 dtto. 1,08 4

Z5 dtto. 0,39 1

Z16 dtto. 0,13 1

Součet SV 2,86 10 10

Z6 (0,10) 0,15 BV 0,32 3

Z7 dtto. 0,69 3

Z8 dtto. 0,6 4

Z9 dtto. 0,24 2

Součet BV 1,85 12 12

celkem 4,71 22 22

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu.

� Plochy veřejných prostranství                                                                                                                                    

Návrh ÚP stabilizuje stávajících plochy v jejich plohách (PV). V územním plánu je veřejné prostranství 
rovněž součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (především plochy občanského vybavení, dopravní 
infrastruktury). Nové plochy veřejného prostranství Z11 jsou samostatně navrhovány k zajištění pěší prostupnosti.

Návrhové plochy: 

KÓD ID NÁZEV LOKALITY STAV ÚPSÚ ZDŮVODNĚNÍ

PV 11 „K rybníku“ částečně převzato prostupnost území

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu; plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.

� Občanské vybavení

V návrhu ÚP jsou plochy občanského vybavení stabilizovány v jejich polohách. Jedná se o budovy veřejné
vybavenosti (obecní úřad, hasičská zbrojnice, dětské hřiště, sportovní hřiště) vč. přilehlého parteru.

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b.

� Výroba

Stávající  plochy  výroby  jsou stabilizovány  v  jejich polohách.  Jedná se o stávající  areál  ve vnitřní  obci
(stabilizován jako SK – smíšené obytné  komerční).  V obci  neexistuje větší  areál  zemědělské výroby.  Drobnou
nerušící výrobu lze umisťovat v plochách SV. Větší rozvoj je plánován v ploše Z10 – SK.

Návrhové plochy: 

KÓD ID NÁZEV LOKALITY STAV ÚPSÚ ZDŮVODNĚNÍ

SK Z10 „K silnici“ Částečně převzato přehodnocení koncepce: zbourán vyhořelý statek na parc.č.722; 
koncepčnější oddělení bydlení a výroby; lepší vazba výroby na dopravu

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu; plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.
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� Rekreace

Územním  plánem  samostatné  plochy  rekreace  (objekty  druhého  bydlení,  hromadná  rekreace)  nejsou
navrhovány. Jako přípustná funkce je využití pro individuální rekreaci umožněno ve stávajících funkčních plochách
obytných venkovských (SV).

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu.

� Vodohospodářství

Řešeným územím na jihu protéká ve směru východ – západ potok Bukovka, do kterého ústí bezejmenné
přítoky. Území patří do povodí Labe. Návrh ÚP stabilizuje stávající vodní toky v jejích polohách. Jejich manipulační
pásma vyplývající  z  ustanovení  zák.  č.  254/2001  Sb.  respektuje.  Malé  vodní  plochy  lze  umístit  v  plochách  s
rozdílným způsobem využití jako přípustná funkce.

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu.

� Dopravní infrastruktura

Řešeného území se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy ve formě silnice I., II. a III. třídy, místních
a účelových komunikací, dopravy statické a hromadné, dále doprava cyklistická a pěší. Řešené katastrální území
leží mimo zájmy dopravy železniční, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic. 

Silniční doprava

Řešeným územím prochází v současné době  silnice II/323 (Přelouč – Hořice), III/3236 a III/32313 (a síť
místních a účelových komunikací. Severním okrajem území prochází dálnice D11 včetně technického sjezdu a
dálničního střediska. V území budou respektovány parametry příslušné kategorie komunikací a ochranná pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému.  

Funkční  třídy: Podle  své  urbanisticko  -  dopravní  funkce je  možno  dle  ČSN 73 6110 "Projektování  místních
komunikací"  (popř.  podle  zákona  č.  13  „O pozemních  komunikacích“  )  zatřídit  komunikace do  následujících
funkčních skupin:
- silnice II/323 - funkční skupina B (MK II. třídy)  - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně
dopravního významu s částečnou  přímou obsluhou území;
- silnice III/3236, III/32313 - funkční skupina C (MK III. třídy)  - obslužná spojovací komunikace s funkcí dopravně
– obslužnou, převážně dopravního významu s částečnou  přímou obsluhou území;
Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, lze zbytek místních komunikací  v
zástavbě kvalifikovat jako obytné zóny.

Dopravní zátěž: Podkladem pro stanovení dopravní zátěže byly výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti
z roku 2010, které zpracovává Ředitelství silnic ČR. Dálnice D11: 15 394 jednotkových vozidel za 24 hod (cca.
1534  vozidel/hod.)  Na  silnici  II/323  byla  naměřena  intenzita  725  jednotkových  vozidel  za  24  hod  (cca.  88
vozidel/hod.).  Na silnicích III/3236 a III/32313 nebylo sčítání pro malý dopravní význam prováděno. Doprava je
zde pouze místní zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti tranzitu.

Výhledové záměry
Nejsou navrženy.

Ochranné silniční pásmo
Ochranné silniční pásmo stanovuje  zákon č. 13/1997 Sb. „ Zákon o pozemních komunikacích“.  Pásmo platí
mimo zastavěné nebo k zastavění určeném území obce a činí 100m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostních
silnic a 50m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic  I. třídy a 15m od osy vozovky III. třídy. Uvnitř
zastavěného  území  platí  hygienické  hlukové  pásmo odpovídající  Nařízení  vlády  č.  272/2011  (s  platností  od
1.11.2011) o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací.  Návrh  územního  plánu  respektuje
ochranné silniční pásmo stanovené zákonem o pozemních komunikacích.

Návrh komunikační sítě
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ÚP zpřesňuje koridor pro přeložku silnice I/36. Dopravní řešení ÚP ve vazbě na výstavbu přeložky silnice I/36 
předpokládá 
− úsek silnice III/3236 od křižovatky po přeložku I/36 se stane přivaděčem silnice II/323 na I/36, tedy  z  

kategorie funkční skupiny C (MK III. třídy) na funkční skupinu B (MK II. třídy). Proto plocha Z15 zahrnuje i 
kolmé napojení tohoto přivaděče

− úsek silnice II/323 od křižovatky k dálničnímu středisku ztratí svůj dopravní význam funkční skupinu B (MK 
II. třídy), předpokládá se převedení do skupiny C (MK III. třídy). Proto plocha Z15 zahrnuje i nové dopravně
bezpečné napojení II/323 na I/36.

Navrhovaná komunikace I/36  bude třídy  S11,5/90 šířky  11,5m. Po výstavbě komunikace (DS -  Z15) zbývající
plochy  koridoru zůstanou i  nadále součástí  zemědělského půdního  fondu (viz.  kap.  A/I.4a //  Silniční  doprava).
V rámci  územního  řízení  při  povolování  stavby  komunikace  I/36  bude  zachován  přístup  a  příjezd  zejména
zemědělské  techniky  ke  všem pozemkům dle  způsobu  jejich  využití  tak,  aby  nedošlo  k  podstatnému ztížení
využívání zemědělských a navazujících lesních pozemků v předmětném území.

Návrhové plochy:

KÓD ID NÁZEV LOKALITY ZDŮVODNĚNÍ

DS Z13 „Křižovatka“ zlepšení parametrů komunikace II/323 ve vazbě na Z15

DS Z14 dtto. zlepšení parametrů komunikace II/323 ve vazbě na Z15

DS Z15 „Silnice“ přeložka silnice I/36 (ZÚR PK) a jí vyvolaná přeložka silnice III/3236

Dále se navrhuje rozšíření  stávající  sítě místních komunikací z  důvodů zajištění dopravní  obslužnosti
zastavitelných ploch a prostupnosti územím. 

Dopravní obslužnost zastavitelných ploch:

ID KÓD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST ZDŮVODNĚNÍ

Z1 SV  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající silnice III/32313

Z2 dtto.
prodloužení stávající komunikační sítě (PV – Z11)  rozšíření sítě místních komunikací za účelem dopravní  

obslužnosti a prostupnosti území

Z3 dtto.  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající obslužné komunikace (parc. č. 255/3)

Z5 dtto.  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající silnice II/323

Z16 dtto.  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající silnice III/32313

Z6 BV
 dtto.  dtto.

Z7 dtto.
 dtto.  dtto.

Z8 dtto.
prodloužení stávající komunikační sítě (PV – Z11)  rozšíření sítě místních komunikací za účelem dopravní  

obslužnosti a prostupnosti území

Z9 dtto.  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající silnice II/323

Z10 SK  napojení na stávající komunikační síť  existence stávající silnice II/323 a III/3236

Z11 PV

 rozšíření sítě místních komunikací za účelem dopravní  
obslužnosti území

 pěší prostupnost území

Z12 dtto.  pěší prostupnost území  pěší prostupnost území

Z13 DS  zlepšení parametrů stávající komunikace  zlepšení parametrů komunikace II/323 ve vazbě na Z15

Z14 dtto.
zlepšení parametrů stávající komunikace  zlepšení parametrů komunikace II/323 ve vazbě na Z15

Z15 dtto.
 nadmístní  přeložka silnice I/36 (ZÚR PK) a jí vyvolaná přeložka silnice

 III/3236

Z17 dtto.
prostupnost území prostupnost území

Z16 dtto.
 prostupnost území prostupnost území

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu; plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.
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Doprava v klidu

Otázka parkování musí být řešena zejména  v územním a stavebním řízení. Kapacita  těchto ploch musí
odpovídat požadavkům ČSN 73 6110 pro  výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám. Vzhledem k terénním
podmínkám, šířkám komunikací   a  stávající  zástavbě je  statická  doprava  řešena především na soukromých
pozemcích. Garážování vozidel je řešeno přímo v objektech rodinných domů nebo na jejich pozemcích. Při nové
výstavbě  musí  být  požadavky  na  statickou  dopravu  řešeny  na  pozemcích  investora  bez  nároků  na  další
urbanistickou plochu pro dopravu. Krátkodobé parkování pro návštěvníky obce či zařízení je stabilizovánoo jako
součást plochy OV (přípustné využití).

Hromadná doprava 

Autobusové spojení obce je zajištěno autobusovou linkovou dopravou. V grafických přílohách (výkres č.
B/II.5) jsou zakresleny zastávky  s docházkovými vzdálenostmi 300 a 500 m, tj. cca 5-10 minut docházky, které
pokrývají  téměř celé zastavěné území. Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orientační hodnota, která
nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti. V ÚP je hromadná doprava ponechána v současném stavu. 

Hospodářská doprava  

V řešeném území se jedná o zemědělskou a lesní dopravu. Problematika byla podrobně řešena v rámci
projektu komplexních pozemkových úprav (2008). Návrh společných zařízení je územním plánem respektován.

Železniční doprava  

Obec Pravy leží mimo zájmy železniční dopravy. Plochy drážní dopravy nejsou navrhovány.

Cyklistická doprava 

Řešeným územím prochází značená cyklistická trasa č. 4276 (Lázně Bohdaneč - Klamoš). Návrh ÚP pro ni
vymezuje plochy DS Z17, 18. ÚP Pravy vymezuje tuto cyklostezku jako veřejně prospěšnou stavbu. Cyklostezka
bude vedena v souběhu se silnicí II/323, další úsek trasy pak v souběhu a ve vazbě na realizaci záměru v ploše
Z15 (v rámci této plochy). Cyklostezka je samostatně vymezována mimo stávající i navrhované komunikace II/323
a I/36 z  důvodu jejich současného i  předpokládaného budoucího vytížení  automobilovou dopravou – viz.  odst.
Silniční  doprava  /  Dopravní  zátěž.  Pro  cyklostezku  byla  v  roce  05/2008  zpracována  projektová  dokumentace
„Chodník Pravy – Rohovládova Bělá, zpracovatel Ing. arch. Bartoš“. Mělo se (ze strany ŘSD) jednat o kompenzaci
dopravního zatížení obce Pravy vlivem výstavby dálnice D11. Projekt nebyl realizován, protože obec Pravy neměla
možnost majetkoprávně dosáhnout na přípravu pozemků pro stavbu.

Návrhové plochy:

KÓD ID NÁZEV LOKALITY ZDŮVODNĚNÍ

DS Z17 „Cyklostezka 1“ cyklostezka Lázně Bohdaneč - Klamoš

DS Z18 „Cyklostezka 2“ cyklostezka Lázně Bohdaneč - Klamoš

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap.  A/I.6b návrhu; plošné nároky viz. kap. A/I.3b návrhu.

Pěší doprava

Provoz  pěších je stabilizován v plochách s rozdílným způsobem využití.  Samostatné plochy  veřejných
prostranství jsou navrhovány: PV – Z11 (prostupnost pěší).

Hluk z dopravy  

Pro  stanovení  povolené  hladiny  hluku  ve  venkovním  prostoru  platí   Nařízení  vlády  č.  272/2011  (s
platností  od 1.11.2011) o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky  hluku a vibrací.  Podkladem pro stanovení
hladin hluku způsobeného dopravním provozem na pozemních komunikacích je dopravní zátěž  spolu s místně-
technickými  a  stavebními  podmínkami.  V případě  realizace  přeložky  silnice  I/36  se  jedná  dopravní  stavbu
s vysokou intenzitou dopravní zátěže vedenou mimo zastavěnou část obce. Přeložka silnice I/36 bude vedena
stranou od zastavěného území obce. Tím je eliminován vliv hluku z dopravy na obytné lokality. Jedinou výjimkou
je  plocha  SK  (smíšené  obytné  komerční)  Z10,  která  je  záměrně  navržena  ve  vazbě  na  dopravu.  Zde  se
předpokládá umisťování objektů výrobního charakteru blíže k silnici, případné bydlení směrem k obci. U ostatních
silnic  a  místních  komunikací  vzhledem  k  pouze  dopravě  s  minimální  intenzitou  je  hluk  časově  omezeným
impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit.
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� Technická infrastruktura

Vodní hospodářství - vodovod

Popis  současného zásobování  pitnou vodou –  V obci  je vybudován veřejný  vodovod ve správě  VaK Hradec
Králové.  Jedná  se  o  místní  vodovod,  který  není  napojen  na  žádný  skupinový  vodovod  Pardubického  kraje.
Vodovod je napojen z VDJ (284,60 m n.m.), který je mezi Michnovkou a Pravy. 

●  vodojem –  66 m3 min. hl. 284,60 m n.m. 
●  nejvýše položená soustředěná zástavba 270,00 m n.m. 
●  nejníže položená soustředěná zástavba 258,00 m n.m. 

Stávající i navrhovaná zástavba obce Pravy leží v I. tlakovém pásmu. Hydrostatické poměry jsou vyhovující.

Výpočet potřeby pitné vody
Stávající počet obyvatel k roku 2011 - 95 osob., navrhovaný počet obyvatel – 135 osob.

I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo :
Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s  lokálním ohřevem TUV - 120 l/obyv/den
Qd byt. fondu  = 135obyv x 120 l/obyv/den = 16,2 m3/den
qd byt. Fondu   = 0,18 l/s

II. Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
Specifická potřeba pitné vody (obce do 1000 obyv.) - 20 l/obyv/den
Qd vybav   = 135 obyv x 20 l/obyv/den = 2,7 m3/den
qd vybav     = 0,03 l/s

III. Potřeba pitné vody pro obec Pravy:
Qd obyv   = Qd byt. fondu  + Qd vybav = 16,2 m3/den + 2,7 m3/den = 18,9 m  3  /den   <   66 …    kapacita VDJ vyhovuje
qd obyv    = 0,22 l/s
Qm obyv   = Qd obyv x kd = 18,9 m3/den x 1,5 = 28,4 m  3  /den 
qm obyv   =0,33 l/s
qh obyv    = qm obyv  x kh  = 0,33 l/s x 1,80 = 0,60 l/s 

Návrh zásobování pitnou vodou
Územní  plán  respektuje  veškerá  vodohospodářská  zařízení.  Územní  plán  je  navržen  v souladu  s

dokumentací  “Plán  rozvoje  vodovodů a kanalizací  Pardubického kraje”  –  VIS  - Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol. s r.o., Hradec Králové (2004).  Veškeré návrhové plochy budou zásobeny z VDJ mezi Michnovkou a
Pravy. Kapacita VDJ i tlakové poměry ve vodovodním řadu jsou vyhovující.

Zabezpečení proti požáru
Podle ČSN 73 0873 (Zásobování požární vodou) je nutné napojení: pro rodinné domy - DN 80, pro objekty výroby
větší než 1500m2 – DN 150. Součástí dat ÚAP SO ORP Pardubice nejsou přesné údaje o DN vodovodního řadu,
dle dat ÚPSÚ pro obec Pravy je stávající síť DN 100. Stávající síť proto vyhovuje požadavkům pro objekty bydlení
a pro výrobu do 1500m2. Dle ČSN 73 0873 musí být vzdálenost hydrantu do 200 m od objektu RD nebo požární
nádrž min 14m3 ve vzdálenosti do 600 m od objektu. Veškerá stávající (i nově navrhovaná zástavba) obce Pravy
leží  v  max. vzdálenosti  500m od vodní  nádrže  na návsi  (cca 40m3). Obec nemá zpracovaný  požární  řád,  do
budoucna však lze uvažovat s rekonstrukcí požární nádrže na návsi pro požární účely. Alternativně lze navrhnout
malou vodní nádrž v areálu plochy smíšené obytné komerční SK – Z10. Údaje o přesných pozicích požárních
hydrantů nejsou známy - stávající i navrhovaná zástavba obce Pravy však leží v I. tlakovém pásmu a hydrostatické
poměry ve vodovodním řadu jsou tedy vyhovující i s ohledem na potřebu požární vody (viz. předchozí odstavce
kap.  Vodní  hospodářství  -  vodovod).  Rozvodná  vodovodní  síť  obce  Pravy  bude  tedy  i  nadále  využívána  i
k požárním účelům. 

KÓD ID
nadm. výška

zástavby
(m n.m.)

návrh zásobování pitnou vodou

SV
Z1 256 - 258 Přípojkou na stávající řad

Z2 264 - 268 Nový vodovodní řad 

Kapacita VDJ i tlakové poměry ve vodovodním řadu jsou vyhovující.
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Z3 268 Nový vodovodní řad / přípojkou na stávající řad

Z5 269 - 270 Prodloužením stávajícího řadu

Z16 262 Prodloužením stávajícího řadu / přípojkou na stávající řad

BV

Z6 269 - 270 Prodloužením stávajícího řadu

Z7 268 Nový vodovodní řad / přípojkou na stávající řad

Z8 264 - 268 Nový vodovodní řad

Z9 268 Přípojkou na stávající řad

SK Z10 268 - 269 Nový vodovodní řad / přípojkou na stávající řad 

Vodní hospodářství - kanalizace

Současný stav v odkanalizování - Obec Pravy má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, v části obce i
dešťovou kanalizaci. Kanalizace je gravitační, v části trasy jako tlaková, napojena na ČOV Pravy (mezi lokalitami
„Návesní“ a „K Rybníku“ - Biocleaner 200). Dešťové vody jsou odváděny přímo do recipientů nebo zasakovány na
pozemku,  případně odváděny  do dešťové kanalizace.  Dálniční  středisko má vybudovanou oddílnou kanalizaci.
Dálniční středisko napojeno do obecní ČOV.  

Hydrotechnické výpočty

Množství splaškových odpadních vod odváděných na stávající ČOV je odvozeno od počtu napojených
obyvatel, jejichž nemovitosti jsou vybudovanou kanalizační sítí podchyceny. Počet obyvatel obce OO=95 (stav),
specifická spotřeba vody 120 l/os/den. Výhledově je počítáno s nárůstem počtu připojených obyvatel na OO=135
(návrh)
stav: počet EO (ekvivalentních obyvatel) = 0,2764xOO1,1484 = 0,2764x951,1484 = 52
návrh: počet EO = 0,2764xOO1,1484 = 0,2764x1351,1484 = 77

●  Průměrný denní přítok komunálních splaškových odpadních vod :
Qd24  = EO x 150 l/obyv/den

●  Maximální denní přítok :
Qd24 max = Qd byt. fondu   x kd  = Q d byt. fondu  x 1,4

●  znečistění splaškových odpadních vod :
BSK5 : EO x   60 g BSK5/obyv/den     
NL : EO x   55 g NL/obyv/den      
CHSKcr : EO x 120 g CHSKcr/obyv/den

●  koncentrace znečistění splaškových odpadních vod na přítoku do ČOV
c= BSK5/Qd24 max = mg BSK5 /l
c= NL/Qd24 max = mg NL/l
c = CHSKcr/Qd24 max = mg CHSKcr/l.

EO spec.
spotřeba
(m3/obyv.

den)

Qd24 

m3/den
Qd24 max 

m3/den
BSK5 NL CHSKcr

g/obyv.
den

kg/obyv.
den

mg/l g/den kg/de
n

mg/l g/den kg/den mg/l

ČOV Pravy 77 0,15 11,55 16,17 60 4,6 284 55 4,2 260 120 9,2 569

Návrh likvidace a čištění odpadních vod - Územní plán je navržen v souladu s dokumentací “Plán rozvoje
vodovodů  a  kanalizací  Pardubického  kraje”  –  VIS  -  Vodohospodářsko-inženýrské  služby,  spol.  s  r.o.,  Hradec
Králové (2004). Územní plán respektuje stávající  jednotný kanalizační systém. Likvidace splaškových vod bude
probíhat  na ČOV Pravy  pro  52 EO  (s  výhledem na 77 EO).  Dešťové vody  budou  zasakovány  na pozemku.
Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům.

KÓD ID návrh likvidace splaškových vod

SV
Z1 Přípojkou na stávající řad

Z2 Nový kanalizační řad 

Z3 Nový kanalizační řad / přípojkou na stávající řad
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Z5 Přípojkou na stávající řad

Z16 Nový kanalizační řad / přípojkou na stávající řad

BV

Z6 Přípojkou na stávající řad

Z7 Nový kanalizační řad / přípojkou na stávající řad

Z8 Nový kanalizační řad 

Z9 Přípojkou na stávající řad

SK Z10 Nový kanalizační řad / přípojkou na stávající řad 

Energetika – zásobování el. energií

Primerní rozvod - Obec Pravy je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení vrchním primerním
rozvodným systémem 35 kV (napájecí bod rozvodna a transformovna 220/110/35 kV Opočínek). Tato vedení jsou
provozována jejich vlastníkem a dodavatelem elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. Severozápadním okrajem
katastru obce prochází  nadzemní  vedení  35  kV do  obce Michnovka (není  součástí  rozvodu  obce Pravy).  Na
primerní rozvod jsou napojeny dvě trafostanice. 

Základní údaje stávajících trafostanic  ích   v     obci Pravy: 
Trafostanice  v  obci  Pravy  jsou  napojeny  z hlavního  napájecího  vedení  35  kV.  Trafostanice  T1  je  napojena
nadzemním venkovním vedením 35 kV, T2 podzemním vedením 35 kV.

ozn.
lokalita TR (kVA) typ

konstrukce

využití

stav návrh

T1

„K
Branžovu“

160 stožárová  Zásobování obce rekonstrukce trafostanice - navýšení výkonu na 
250 kVA

T2

„K
Dobřenicím

“

160 kiosková Zásobování dálničního střediska stávající

  

V obci  Pravy  je  cca 41  (stav  k 31.12.3010)  bytových  jednotek v  rodinných  domech a  rekreačních  objektech.
Tomuto počtu přibližně odpovídá 41 samostatných odběrných míst elektrické energie. Při předpokládaném zatížení
stávajících distribučních trafostanic na 70 %  činí podíl transformačního výkonu na jedno odběrné místo:
(2x160)x0,7x0,9/41 = 5,0 kW (včetně komunálního a nebytového odběru).
Předpokládaný měrný příkon obce v současné době: (2x160)x0,7x0,9 = 202 kW

Návrh územního plánu  Pravy řeší rozšíření ploch bydlení s následujícím členěním:
 

- BV plochy bydlení venkovského: 12 RD

- SV plochy smíšené obytné venkovské:     9 RD

Měrný příkon po dokončení výstavby: 202 kW + 21 x 5,0 kW = 307 kW < 320 kW.

Pozn.:  Velikost  elektrického výkonu  pro  objekty  specifikované  návrhem územního  plánu  na  úrovni  distribučních  trafostanic  35/0,4  kV je
stanovena podle metodiky ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvoj distribučních sítí a technologických prvků DSO.“ Tento dokument specifikuje následující
základní stupně elektrizace pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa. Základní stupně elektrizace jsou:  
A - základní elektrické spotřebiče - 1,5kVA
B1 - A + elektrické vaření - 
B2 - B1+ elektrický ohřev TÚV – 1,66kVA
C1 - B2 + elektrické vytápění - nižší stupeň  
C2 - B2 + elektrické vytápění - vyšší stupeň 

Obec Pravy je plynofikována. 

S ohledem na základní standard vybavení domácností elektrickými spotřebiči  a venkovský charakter posuzované- 
ho sídelního útvaru se dá předpokládat stupeň elektrizace pro: 

− rodinné domky, funkční plochy SV, BV: stupeň elektrizace B2 s 20% C2
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Návrh  územního  plánu  se  stanovuje  pro  rozvoj  obce  do  roku  2025.  S ohledem  na  dlouhodobou  platnost
zpracovávaného dokumentu jsou výkonové hodnoty pro stanovení transformačního výkonu na konci navrhovaného
období navýšeny o 30 % oproti výkonovým bilancím zpracovaným EGU Brno. (Výkonové bilance EGU Brno jsou
zpracovány pouze pro výhled do roku 2015.) Podle výše uvedené metodiky ČEZ je velikost elektrického výkonu na
úrovni trafostanic 35/0,4 kV v typu zástavby – venkovské obce:

Stupeň elektrizace B2 s 20%C2 pro SV a BV

Rok 2012 Rok 2025 

kW/objekt bytový kW/objekt nebytový navýšení kW/objekt bytový kW/objekt nebytový

2,19 0,37 1,3 2,85 0,48

Podíl nebytového odběru na jeden individuální objekt bytové zástavby: 0,48 kW  

Navrhovaná výstavba v obci Pravy bude zásobována ze stávající trafostanice T1, která bude podle skutečného
postupu výstavby rekonstruována, tj. výkonově posilována výměnou stávajících transformátorů za transformátory
vyšší  výkonové  řady.  Rozsah  rekonstrukce  trafostanice  posoudí  jejich  vlastník  a  provozovatel  podle  jejího
technického stavu a morálního a fyzického opotřebení.

Trafostanice: T1
Transformátor: 160 kVA
Využití: 108 kVA
Počet nových objektů: 21
Nárůst výkonu: 21 x (2,85 + 0,48) = 70 kVA
návrh trafostanice T1: 108 kVA + 70 kVA = 178 kVA > 160 kVA

(bez započtení výroby v ploše Z10 – SK)
navýšit výkon trafostanice T1 na 250 kVA 

Zatížení vedení 35 kV odběrem obce Pravy. 
Podle metodiky ČEZ je na napěťové úrovni 35 kV uvažováno v současné době s měrným zatížením 5,0 kW na
jeden objekt bytové zástavby. Na konci navrhovaného období se dá předpokládat, že toto vedení 35 kV bude o
proti stávajícímu stavu zatěžována nárůstem výkonu 70 kW.

Návrh úprav a rozšíření 

Venkovní vedení 110 kV
Na území obce Pravy se nenachází. Koncepce ÚP Pravy nemá vliv na venkovní vedení 110 kV.

Přeložky vedení 35 kV
Územní  plán  Pravy  nenavrhuje  žádné  přeložky  vedení  35 kV.  Zastavitelné  návrhové plochy  Z2,  3,  7,  8 jsou
dotčené stávajícím vedením 35kV a jejím ochranným pásmem – využití ploch není podmíněno přeložkou vedení
z důvodu  velikosti  ploch,  předpokládaného  funkčního  využití  pozemků a  počtu  budoucích  domů (ekonomická
neefektivnost). Toto vedení 35 kV je chráněno ochranným pásmem 10 m od krajního vodiče na každou stranu. 
 
Distribuční síť 0,4 kV obce Pravy  - Stávající distribuční síť 0,4 kV v obci Pravy je realizována venkovním vedením
AlFe na betonových nebo dřevěných stožárech, resp. kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu.  Jednotlivé rodinné
domky a ostatní objekty v obci jsou z distribuční sítě 0,4 kV napojeny samostatnými přípojkami realizovány vodiči
AlFe, nebo závěsnými kabely 0,4 kV. Provozovatelem a vlastníkem distribuční sítě 0,4 kV včetně přípojek je ČEZ
Distribuce, a.s. Opravy, rozšiřování případné posilování této sítě podle požadavků odběratelů řeší a investuje její
vlastník  a  provozovatel.  Případné  přeložky  stávající  distribuční  sítě  0,4  kV  realizuje  její  vlastník  na  náklady
investora,  který  přeložku  vyvolá.  Nové plochy  určené návrhem územního plánu pro zástavbu budou napojeny
rozšířením  případně  posílením  stávající  distribuční  sítě  0,4  kV  s tím,  že  v  nových  plochách  zástavby  bude
distribuční  síť  0,4  kV řešena kabelovým vedením 0,4  kV ve  výkopu.  Rozšiřovaná  distribuční  síť  0,4  kV bude
napojena  ze  stávající  trafostanice  T1.  Kabelová  vedení  0,4  kV  ve  výkopu  jsou  podle  zákona  458/2000  Sb.
chráněna ochranným pásmem 1m od krajního kabelu na každou stranu.

Celkový nárůst spotřeby elektrické energie pro obec Pravy na úrovni trafostanice 35/0,4 kV bude 70 kW.
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Veřejné osvětlení

Vlastníkem a provozovatelem veřejného osvětlení v obci je obec Pravy. Stávající veřejné osvětlení v obci je
v převážné  míře  realizováno  výbojkovými  svítidly  uchycenými  na  jednotlivých  stožárech  (sloupech)  nadzemní
distribuční  sítě  0,4  kV.  V  plochách  nové  výstavby  bude  veřejné  osvětlení  realizováno  samostatnými  svítidly
uchycenými na stožárech propojených kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu. Veřejné osvětlení nových ploch bude
začleněno do sytému stávajícího veřejného osvětlení obce. 

Energetika - zásobování plynem     

 Územní  plán  respektuje  veškerá  stávající  plynárenská  zařízení  včetně  ochranných  a  bezpečnostních
pásem. Stávající STL plynovodní síť zahrnuje hlavní řad prodloužený z obce Kasalice. Veškeré návrhové lokality
budou napojeny ze stávajících STL příp. NTL plynovodů či větví navazujících na stávající rozvody.
Samostatné plochy technické infrastruktury pro plynovod se územním plánem nevymezují. Trasy prodloužení STL
plynovodů  budou umístěny  v  plochách dopravní  infrastruktury  a veřejných  prostranství. Ochranné pásmo STL
plynovodu je 1m na každou stranu od plynovodu.

Nárůst potřeby plynu bude na straně individuálního bydlení: 
návrh (r. 2023): 21 nových bytových jednotek

Pozn.: Velikost potřeby plynu pro bytovou výstavbu je stanovena podle metodiky JMP, a.s. Pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa jsou
specifikovány následující základní stupně plynofikace:
A - příprava pokrmů – 0,7m3/hod => 200m3/rok
B - příprava pokrmů a ohřev TUV – 1,8m3/hod => 750m3/rok 
C - příprava pokrmů, ohřev TUV, vytápění – 2,6m3/hod => 3000m3/rok

Energetika – komunikační sítě, slaboproudá zařízení

Celé území leží v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku.

Telekomunikační rozvody - Místní telefonní síť je v zástavbě obce provedena úložnými zemními kabely. V
územním plánu nejsou vymezeny žádné nové plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace. Ochranné
pásmo sítě elektronických komunikací (SEK) je 1,5m na každou stranu od SEK.

Radioreléové trasy - Vzdušným koridorem obce Pravy neprochází žádné radioreléové trasy.

� Likvidace odpadu

Nárůst obyvatelstva představuje na straně produkce odpadu navýšení  o  42  % oproti současnému stavu.
Nakládání  s odpady  a  jejich  likvidace  budou  prováděny  ve  správním  území  v souladu  s  obecně  závaznou
vyhláškou o nakládání s odpady. Plochy pro shromažďování a sběr odpadů nejsou ÚP Pravy stanoveny.

Produkce tuhého komunálního a živnostenského odpadu: 

Celkový nárůst spotřeby plynu pro obec Pravy na konci návrhového obdoví pro bytovou výstavbu bude 52 tis.
m3/rok.

bj Q odběr Qh = bj x 0,9Q x o

(m 3/rok)  (%) (m 3/rok) (m 3/rok)

21 200 0,05 189

750 0,05 708,75

3000 0,9 51030

Potřeba plynu m 3/rok pro BV, SV

51 928
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� Zeleň

Územní plán respektuje a stabilizuje stávající plochy přírodní zeleně v nezastavěném území. Územní plán
navrhuje velké množství přírodní zeleně. Jedná se mimo jiné i o plochy ke zvýšení ekologické stability krajiny i její
produkční  funkce (zadržování  vody  v krajině,  tvorba krajiny  apod.,  druhotně též  snížení  eroze).  K zabezpečení
funkce chybějících částí biokoridoru ÚSES byly navrženy plochy přírodní zeleně K1 - 4, 8, 9, 16.  Navrženy jsou
velké plochy přírodní zeleně opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny, které druhotně mohou plnit i funkci
protierozních opatření (K1 – 5, 8, 9, 12 a 16). Zeleň je přípustnou funkcí (je v souladu s přípustným využitím) ploch
NZ. V plochách NZ je tedy přípustné vysazovat liniovou či bodovou zeleň, a realizovat tak i opatření vedoucí ke
zvyšování  retenční schopnosti  krajiny  či krajinotvorná opatření i  v plochách zemědělských, tedy na převládající
ploše katastru obce. Navržené prvky zeleně a zalesnění (K4, 5) ve vazbě na dálnici D11 romě zlepšení retenčních
schopností krajiny plní i funkci protihlukovou a snížení prašnosti, eventuelně též protierozní. Rozsáhlejší komplexy
lesa obec obklopují ze všech stran. Návrh přírodní zeleně a zalesnění představuje posílení diverzifikace krajiny
(dosud 87%  ZPF jako orná půda). S výjimkou ploch u dálnice (K3, 4, 5) mají všechny ostatní navržené plochy
výraznou krajinotvornou fci.

Vymezení stabilizovaných i návrhových prvků ZP představuje ideální způsob využívání krajiny s ohledem
na její přírodní a krajinnou funkci a s ohledem na udržitelný rozvoj území. Systém zeleně byl vymezen s ohledem
na místní podmínky (konfiguraci terénu atd.), a to bez ohledu na vlastnické vztahy, při maximálním respektování
účelného využití stávající parcelace území. V kap. A/I.6b je stanoveno přípustné využití ploch ZP (tj. mj. i dopravní
a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím) – návrhem je tedy zohledněno i stávající využití (převážně
intenzivní zemědělské), tedy umožnění budování účelových komunikací pro obhospodařovávání území.

Návrhové plochy:

KÓD ČÍSLO ZDŮVODNĚNÍ

ZP K1 krajinotvorná funkce, realizace chybějící části lokálního ÚSES, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K2 krajinotvorná funkce, realizace chybějící části lokálního ÚSES, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K3 realizace chybějící části lokálního ÚSES, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K4 návrh izolační zeleně, realizace chybějící části lokálního ÚSES, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K8 realizace chybějící části lokálního ÚSES, krajinotvorná funkce, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K9 realizace chybějící části lokálního ÚSES, krajinotvorná funkce, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K12 krajinotvorná funkce, návrh izolační zeleně, prostupnost krajiny, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

dtto. K16 realizace chybějící části lokálního ÚSES, krajinotvorná funkce, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

NL K5 návrh zalesnění: izolační zeleň, 
druhotně též prostupnost krajiny a zlepšení retenčních schopností krajiny

Pozn.: Zlepšení retenčních schopností krajiny může též druhotně vytvářet funkci protierozních opatření.

V procesu zpracování návrhu pro společné jednání  byl  návrh ÚP konzultován se zastupitelstvem obce
Pravy. Na základě jednotlivých požadavků byly některé plochy doplněny nebo vypuštěny. 

Nezastavěné  území  obce  pokrývají  lesy  cca  26%.  ÚP  respektuje  plochy  přírodní  zeleně,  zachovává
stávající systém cest v krajině, respektuje podmínky prostupnosti krajiny.

typ zástavby počet obyv.

celkem

t/rok souč. (odhad) t/rok %

stav 95

3,8

18,772 0,2 3,7544 22,5 100,0

návrh 135 26,676 0,2 5,3352 32,0 142,1

nárůst 9,5 42,1

m ěrné m nožství 

dom ovního odpadu

množství živnostenského 

odpadu
kg/obyv., 

týden

domovní x 

souč.

vesnická 

zástavba
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Plánovaný stav členění krajiny je dostatečným zajištěním v území z hlediska retenční schopnosti i odolnosti
proti erozním vlivům. V rámci zpracování územního plánu byly prověřeny rozdíly ve vymezení pozemků v katastru
nemovitostí (kultury) a skutečného stavu v terénu. Plošně významnější diference byly  v grafické části územního
plánu promítnuty. 

� Územní systém ekologické stability

Návrh  řešení  ÚSES  vychází  z koncepce  nadregionálních  a  regionálních  prvků  ÚSES  vyznačených  v
Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK). Lokální prvky ÚSES jsou řešeny v souladu s Revizí
lokálního USES a vypracování plánu USES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice, resp. daty
v UAP (zde se promítla data z generelů ÚSES).

Územní systém ekologické stability je legislativně zakotven v zák.č. 114/1992 Sb. ČNR v platném znění,
prováděcí  vyhlášce  č. 395/1992  Sb.  a  dalších  oborových  předpisech.  Vymezení  ÚSES  bylo  provedeno  nad
katastrální mapou a dle prostorového dělení lesa a s respektováním několika zásad. Jedná se zejména o propojení
lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES, maximální využití stávající kostry ekologické stability, snahu
o dodržování  návaznosti  na již  vymezené  prvky  ÚSES v rámci sousedních  obcí,  reprezentativnost  navržených
biocenter a biokoridorů z hlediska rozmístění a velikosti a snahu o dodržování minimálních prostorových parametrů
prvků ÚSES. 

Pro návrh místního ÚSES je využito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na
sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá
větev  místního  ÚSES  reprezentuje  určité  soubory  shodných  či  podobných  stanovišť  a  na  ně  vázaných
společenstev  a  zároveň  navazuje,  alespoň  jednostranně,  na  jinou  větev  místního  (příp.  regionálního  či
nadregionálního) ÚSES stejného nebo příbuzného charakteru. Územním plánem je navrženo integrální provázání
všech navrhovaných prvků ÚSES v návaznosti na stávající segmenty zeleně a prvky ÚSES. Tato základní síť by
měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a
zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření bude mít i kladný vliv na krajinný ráz. 

Prvky  ÚSES  a  významné  krajinné  prvky  ze  zákona,  spolu  s  navrženými  regulativy  funkčního  a
prostorového  uspořádání,  odrážejícími  podmínky  a  nároky  řešeného  území,  stabilizují  a  dále  rozvíjí  hodnoty
přírody a krajiny. Právě s cílem stabilizování a zajištění dalšího rozvoje výše uvedených hodnot byly navrhované
prvky specifikovány jako veřejně prospěšná opatření. 

Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově  rozmístěny  tak,  aby  nevyvolávaly  tlak  na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení
staveb při jejich vývratu).

Nadregionální ÚSES

Jak již  bylo  uvedeno  výše,  nadregionální  ÚSES  vychází  koncepčně  ze  ZUR  PK.  Ze  ZUR  PK  vyšel
požadavek na vymezení a zpřesnění nadregionálního biokoridoru K71 (Žehuňská obora – Bohdaneč), kód VPO
ze ZUR PK U01. Nadregionální biokoridor byl zpřesněn nad katastrální mapou s ohledem stanovištní podmínky. 

Regionální ÚSES

Do  katastrálního  území  Pravy  zasahuje  i  regionální  úroveň  ÚSES  vymezená  v ZUR  PK  z Plánu
regionálního USES PK a reprezentovaná regionálním biocentrem č. 975 Lhotáček, a regionálním biokoridorem
RBK č. 1274 (Lhotáček- Rohoznice), kód VPO ze ZUR PK U53. Trasa regionálního biokoridoru č. 1274 je v jižní
části území ztotožněna s trasou nadregionálního biokoridoru K71. Z biocentra Podhájský rybník je následně veden
regionální  biokoridor  samostatně  a  přechází  na  sousední  území  obce  Kasalice.  Přes  území  obce  Pravy  se
následně  napojuje  na  regionální  biocentrum  č.  975  Lhotáček,  které  se  z větší  části  nachází  již  mimo  ORP
Pardubice.  Cílovými  společenstvy  jsou dubohabřiny,  od vyšších  poloh  s bukem. Biokoridor  je veden převážně
lesními porosty a z části také přes zemědělské pozemky kolem lokální vodoteče.

Lokální ÚSES

Lokální ÚSES byl vymezen na základě dat revize lokálního USES a výsledků vlastního šetření. Koncepční
řešení vycházející  ze směrodatných podkladů bylo respektováno v celém rozsahu, došlo převážně k upřesnění
vymezení  prvků  ÚSES (dle  katastrální  mapy  a  prostorového  dělení  lesa)  a  bylo-li  to  možné  i  jejich  doplnění
s ohledem na prostorové parametry. Změna v koncepci oproti podkladům nebyla provedena. 

Vymezena jsou 2 lokální biocentra na nadregionálním a regionálním biokoridoru- LBC Podhájský rybník a
LBC Na Bahnech. Jedná se o biocentra lesní, u biocentra Podhájský rybník jsou cílovým společenstvem i vodní a
mokřadní  společenstva.  Na nadregionální  (regionální)  biokoridor  se  napojuje  lokální  biokoridor  hranice  ORP-
NK11 a lokální biokoridor C19- C21 (potok Bukovka lemovaný břehovými porosty). Regionální biokoridor č. 1274 a
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regionální biocentrum č. 975 (Lhotáček) propojuje lokální biocentrum hranice ORP- C18 (biokoridor ve skutečnosti
nevede  až  k hranicím  ORP,  ale  napojuje  se  na  vymezené  regionální  biocentrum  Lhotáček  –  při  zpracování
podkladu pro lokální USES nebyla zohledněna koncepce regionálního USES). Z regionálního biokoridoru č. 1755
(Rohoznice) na území obce Rohoznice je veden přes obec Pravy lokální biokoridor RC3- K9, který je napojen na
výše zmíněný biokoridor hranice ORP- NK11.

Jak již bylo uvedeno, při upřesňování prvků ÚSES byly v největší možné míře respektovány hranice parcel,
v rámci  lesních  pozemků  také  prostorové  rozdělení  lesa  a  aktuální  stav  území  zjištěný  z ortofotomap  a  při
průzkumu. Prostorové  parametry  USES vychází  z podkladové  koncepce - odpovídají  požadavku na  minimální
parametry jednotlivých prvků ÚSES podle úrovně USES. 

U mimolesních prvků ÚSES, tzn. prvků vodních a lučních, je důležité zachovat jejich současnou podobu, tj.
zachovat  stávající  management.  Je  potřeba  doplnit  břehový  porost  výsadbou  autochtonních  listnatých  dřevin,
zorněné části USES zatravnit. Jedná se o částečně antropicky podmíněná společenstva. U lesních prvků USES je
potřeba lesnickým obhospodařováním zajistit  přírodě blízké druhové složení lesa (bk, jd) a v ideálním případě i
etážovitost  porostů.  U větve USES ovlivněné vodou je potřeba zachovat  stávající  parametry  USES a zabránit
výrazným zásahům do břehových porostů a ekotonových společenstev.

Návaznosti prvků USES na sousední katastrální území jsou zajištěny (zejména návaznost NRBK K71 a
RBK č. 1274 na území obce Kasalice).

N Á V R H   C H Y B Ě J Í C Í C H   P R V K Ů   Ú S E S – Z A L O Ž E N Í   P R V K Ů   Ú S E S 
chybějící části regionálních a lokálních biokoridorů   

Označení a název lokality
podmínka pro využití

Charakteristika lokality, případné podmínky
pro využití lokality, poznámka

Délka v m 

K9, 16, 8 návrhová část LBK hranice ORP- NK11 
(ozn. 9)

plocha zeleně přírodní
(funkci částečně plní i plochy NZ, NL, W)

960

části K1,
K2, K3 a 
K4 

návrhová část LBK hranice ORP- C18 
(ozn. 8)

plocha zeleně přírodní 500

1460

Základní charakteristika nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES vymezených v řešeném 
území k.ú. Pravy je uvedena v následující tabulce:

Typ a název prvku ÚSES, rozloha – cílový charakter společenstva a opatření 

Regionální  biocentrum  č.  975  Lhotáček,  13ha  na  řešeném  území -  lesní  biocentrum  (přírodě  blízké  lesní
dubohabrové porosty)- udržet zastoupení dřevin, hospodařit přírodě blízkým způsobem )přirozená obnova, etáže
atd.)
Lokální biocentrum, LBC Podhájský rybník (ozn. 18),  3,5ha na řešeném území, 9ha celkem – lesní, vodní a
mokřadní (vodní plocha, hygrofilní břehové porosty a PUPFL)- plochu biocentra v PUPFL zapracovat do LHP a
hospodařit odpovídacím způsobem (autochtonní dřeviny, podporovat etážovitost porostů atd.)
Lokální biocentrum, LBC Na Bahnech (ozn. 19),  14,1ha  – lesní biocentrum (přírodě blízké porosty) – plochu
biocentra  v  zapracovat  do  LHP  a  hospodařit  odpovídacím  způsobem  (autochtonní  dřeviny,  podporovat
etážovitost porostů atd.)

Typ a název prvku ÚSES, délka – cílový charakter společenstva a opatření

Nadregionální biokoridor, NRBK K71 (Žehuňská obora – Bohdaneč) – cca 1500m na řešeném území -  
převážně lesní porosty (dubohabřiny), z části veden kolem lokální vodoteče (zatravnění v blízkosti vodoteče)
Regionální biokoridor, RBK 1274 (Lhotáček- Rohoznice) – cca 1650m na řešeném území- převážně lesní 
porosty (dubohabřiny), z části veden kolem lokální vodoteče (zatravnění v blízkosti vodoteče) 
Lokální biokoridor, hranice ORP- NK11 (ozn. 9) - 1230m na řešeném území -  vodní, dřevinná, lesní (doplnit 
břehové porosty, hospodařit v lesích přírodě blízkým způsobem atd.)
Lokální biokoridor, LBK C19- C21 (ozn. 20) -250m na řešeném území – vodní, dřevinná (doplnit břehové porosty
výsadbou autochtonních listnatých dřevin)
Lokální biokoridor, hranice ORP- C18 (ozn. 8), 570m --  vodní, dřevinná, lesní (doplnit břehové porosty, 
hospodařit v lesích přírodě blízkým způsobem atd.)
Lokální biokoridor, RC3- K9 (ozn. 10), 1000m na řešeném území – lesní (zohlednit v LHP a hospodařit v souladu
s posláním USES)
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Pozn.: 

Projektant prověřil trasu NBK K 71 a RBK 1274 v jižním směru na Křičeň a Kasalice. V územním plánu je
část trasy NBK K 71 vymezená jako nadregionální biokoridor s funkcí hierarchicky nižšího biokoridoru regionálního
RBK 1274, což je v souladu s oborovými dokumenty, a je tak zajištěna i návaznost na obdobně zpracovaný USES
na k. ú.  obce Rohoznice (r.  2012)  a k.  ú.  Křičeň (r.  2011).  V území navíc ani  neexistují  v jiné poloze  vhodné
stanovištní  podmínky  pro  funkci  nadmístního  ÚSES,  i  proto  jsou trasy  v části  (po  biocentrum LBC Podhájský
rybník) ztotožněny. Toto řešení je i v souladu se ZÚR PK.

V územním plánu Pravy  jsou prověřeny  a vytvořeny  podmínky pro zajištění návaznosti  prvků USES na
území k. ú. Dobřenice. Obec Dobřenice má územní plán vydaný podle starého stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.).
Zpřesněné návaznosti je potřeba vytvořit při zpracování nového územního plánu obce Dobřenice.

� Provedené úpravy dokumentace územního plánu

Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po společném jednání:

− byly upraveny návrhové plochy ZP: K6, 8 – 11, 13, 15, 16. Plocha K7 byla opravena s ohledem na parcelní
hranici. Byla upravena veřejná prospěšnost opatření  VU2, VU3 a zrušena veřejná prospěšnost opatření
VZ1, VZ2 a VZ5. Úpravy byly promítnuty do textové i výkresové části návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj). Odůvodnění návrhových ploch ZP bylo upraveno.

− byla doplněna zastavitelná plocha SV – Z16. Pozemek parc. č. 113/2 a s ním související pozemek parc. č.
st.  60  byly  zahrnuty  (namísto  stabilizovaných  ploch  BV)  do  stabilizovaných  ploch  SV.  Úpravy  byly
promítnuty  do  textové i  výkresové části  návrhu  i  odůvodnění  (i  vyhodnocení  vlivů  územního plánu na
udržitelný rozvoj).

− byla upravena plocha SK – Z10 a návazně i ZP – K12. Úpravy byly promítnuty do textové i výkresové části
návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj).

− byly  vymezeny  návrhové  plochy  a  upravena  veřejná  prospěšnost  pro  navrhovanou  cyklostezku  Lázně
Bohdaneč – Klamoš: návrhem ploch Z17, 18, úpravou vymezení veřejně prospěšných staveb VD4, VD5 a
vymezením veřejně prospěšné stavby  VD7.  V návaznosti  na provedené úpravy  byly  provedeny  úpravy
vymezení  ploch  navazujícího  území.  Úpravy  byly  promítnuty  do  textové  i  výkresové  části  návrhu  i
odůvodnění (i vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj).

− byly  opraveny  překlepy  a  nejasné  formulace,  a  sjednoceny  pojmy,  to  vše  v  textové  části  návrhu  i
odůvodnění. 

Následuje detailní popis dílčích úprav dokumentace.

V  rámci  úprav  dokumentace  územního  plánu  po  společném  jednání  byla  výkresová  či  textová  část
dokumentace upravena následujícím způsobem (kurzívou požadavek; následuje popis úpravy):

Na základě stanovisek dotčených orgánů:

• ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Wonkova
1143, Hradec Králové, 500 02, ze dne: 16.7.2013, zn. 2752/13/52.104/Št:

„Pro změny dotýkající se technické infrastruktury projektant stanoví ochranná pásma všech stávajících a 
nově uvažovaných energetických zařízení v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 458/2000 Sb.“

V kap.  B/I.3a  //  Technická  infrastruktura  doplněno  v  dílčích  kapitolách:  Energetika  –  zásobování  el.  
energií // Přeložky vedení 35 kV, Energetika – zásobování el. energií // Distribuční síť 0,4 kV obce Pravy, 
Energetika - zásobování plynem, Energetika – komunikační sítě, slaboproudá zařízení // Telekomunikační 
rozvody.

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, Pardubice, 530 02 ze dne: 29. 7. 2013, č.j.:
HSPA-46-323/2013-Sh:

„Projektant  zapracuje  do  textové  části  návrhu  územního  plánu  Pravy  speciálně  návrh  kapacitně  
vyhovujících  ploch  pro  potřeby  evakuace  obyvatelstva  obce  a  to  konkrétně  místo  shromáždění  
obyvatelstva před evakuací, nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované.“

Zapracováno v kap. B/I.2h čl. 3).

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, U Divadla 828, Pardubice, 530 02
ze dne 2. 7. 2013, č.j.: KHSPA 8518/2013/HOK-Pce:
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„Projektant zapracuje (do textové části návrhu územního plánu) podmínky dotčeného orgánu 1. – 6. z  
hlediska  ochrany  před  hlukem  vůči  silničním  komunikacím  pro  požadované  zastavitelné  plochy,  do  
specifických podmínek pro využití jednotlivých rozvojových ploch.“

Zapracováno v kap. A/I.6b v tabulce u ploch BV, SV a SK.

• Krajský  úřad  Pardubického  kraje,  odbor  životního  prostředí  a zemědělství,  Komenského náměstí  125,
Pardubice, 532 11 ze dne 7. 8. 2013, č.j.: KrÚ 55906/2013/OŽPZ/PI:

„Na základě tohoto požadavku projektant přehodnotil požadavek na zábory zemědělské půdy, lokality č.  
Z15 – doprava;  opravil  textovou,  tabulkovou  a grafickou část  dokumentace a do  závazné  části  textu  
doplnil, že po výstavbě komunikace zbývající plochy koridoru zůstanou i nadále součástí zemědělského  
půdního fondu.“

Upraveno či doplněno v kap. B/I.5a // Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF // čl. c), ve  
Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu – č. výkr. B/II.3 a v kap. A/I.4a // Silniční doprava.

• Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, Pardubice, 530 21 ze dne 25. 6. 2013,
č.j.: OŽP/35213/2013/Ves:

„Projektant  doplní označení lokálního ÚSES dle zpracované Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro  
území ORP Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010, vymezení lokálního ÚSES je s tímto 
dokumentem v souladu.“

Doplněno ve výkrese č. B/II.2 – Koordinační výkres a v kap. B/I.3a // ÚSES.

• Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, nábřeží L.
Svobody 2/22, Praha 1, 110 15, ze dne 17. 7. 2013, zn.: 536/2013-910-UPR/2

„Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví v textové části odůvodnění na str. 22 a 24 bude opraveno 
Nařízením vlády č.272/2011 s platností od 1.11.2011.“

Upraveno v kapitole B/I.3a // Dopravní infrastruktura // Silniční doprava // Ochranná silniční pásma a v kap. 
B/I.3a // Dopravní infrastruktura // Hluk z dopravy.

• Česká republika- Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého
1899, Pardubice, 530 02, ze dne 19. 6. 2013, č.j.: 4262/23227-ÚP/2013-1420:

„Projektant  doplní  do  textové  části  odůvodnění  existenci  ochranného pásma letištního  radiolokačního  
prostředku.“

Doplněno do kap. B/I.3a // Technická infrastruktura // Energetika – komunikační sítě, slaboproudá zařízení.

„Projektant doplní do textové části územního plánu, že budou v území respektovány parametry příslušné 
kategorie komunikací a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému.  “

V kap. B/I.3a // Silniční doprava doplněno v prvním odstavci.

Na základě uplatněných připomínek:

• připomínky k návrhu krajinné zeleně:

Upraveno ve výkresové části dokumentace a v kapitolách:
− A/I.5a
− A/I.5d
− A/I.7b
− B/I.1a odst. (25)
− B/I.1c
− B/I.2d čl. 2)
− B/I.2g
− B/I.3a // Zeleň
− B/I.5a.

Upraveno v části dokumentace C.

• Diana Pavlisová, Robert Pavlis, Pravy 55, 533 41 Lázně Bohdaneč, dopis ze dne 24.7.2013:

„Pozemek p.č. 113/2 k.ú. Pravy a s ním související pozemek p.č.st. 60 leží dle návrhu Územního plánu  
Pravy  (dále  jen  „návrh  ÚP“)  ve  stabilizované  ploše  BV  –  bydlení  v rodinných  domech  –  venkovské.  
Projektant  zahrne  pozemek  p.č.  113/2  k.ú.  Pravy  a  s ním  související  pozemek  p.č.st.  60  do  plochy  
s rozdílným způsobem využití SV – smíšené obytné venkovské.“

Upraveno ve výkresové části dokumentace a v kap. B/I.2c čl. 6).
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• Agrodružstvo Lhota pod Libčany,  Lhota pod Libčany 182, 503 27 Lhota pod Libčany,  Ing. Radek Voltr,
dopis ze dne 25.7.2013:

„Na základě uplatněné připomínky projektant zruší veřejnou prospěšnost opatření VZ1 a VZ2 a v části  
(mimo plochu ÚSES) také VU3 (tj. zrušení práva vyvlastnění), zachová však plochy změn v krajině K10, 
K11 a K9.  Projektant  dále zváží  zmenšení  plochy K11 pouze na pozemky p.č.  586 a 587  z důvodu  
koordinace s Plánem společných zařízení.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

• Ing. Vladislav Vaníček, Dolní Přím 54, 503 16 Dolní Přím, dopis ze dne  29.7.2013:

„Na základě uplatněné připomínky č. 5 projektant zruší veřejnou prospěšnost opatření VZ1, VZ2 a v části 
(mimo plochu ÚSES) také VU3  (tj. zrušení práva vyvlastnění), zachová však plochy změn v krajině K10, 
K11, K9 a K15. Projektant dále zváží zmenšení plochy K11 pouze na pozemky p.č. 586 a 587 z důvodu 
koordinace s Plánem společných zařízení.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Pořadí a důležitost funkcí ploch změn v krajině bude v návrhu územního plánu upravena.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant zruší veřejnou prospěšnost opatření VZ1 a VZ2 (K 10 a 11), a v části (mimo plochu ÚSES) také
VU3 u plochy K9. Řešení systému ÚSES vychází ze schváleného zadání.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant  zahrne  parcelu  č.  113/13  do  návrhových  (zastavitelných)  ploch  jako  plochu  s  rozdílným  
způsobem využití SV. V návaznosti na provedenou úpravu projektant přesune plochu ZP – K15 na parc. č. 
683.“

Upraveno  v textové  i  výkresové  části  návrhu  i  odůvodnění  (i  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  
udržitelný rozvoj).

• Mgr. Vladislav Vaníček a Jaroslava Vaníčková, Dobřenice 190, 503 25 Dobřenice, dopis ze dne 29.7.2013:

„Vymezení pojmu stavby pro zemědělství v textové části A - NÁVRH na straně 14 platí v rámci přípustného
využití pro plochy nezastavěného území – pro plochu ZP – zeleň přírodní a NZ – plochy zemědělské (tento
údaj, nebo-li upřesnění bude v textové části doplněn).“

Doplněno v kap. A/I.6b // Vymezení použitých pojmů.

• Jiří Brož, Pravy 36, Montáže Brož s.r.o., ředitel společnosti, tel: 602 482 647, jiri-broz@montazebroz.cz,
dopis ze dne 26.7.2013:

„Projektant ponechá plochu Z9 v její velikosti, upraví tvar a zvětší plochu Z10 a také upraví tvar a velikost 
plochy K12.“

„Projektant v návaznosti na zvětšení plochy Z10 – SK upraví plochu ZP – K12.“

„Projektant bude postupovat následovně:
- zachová plochu BV – Z9 v navrženém rozsahu
- plochu Z10 – SK vhodným způsobem zvětší na úkor ZP – K12 a stabilizovaných ploch NZ při zachování 
systému ploch zeleně a prostupnosti krajiny (úpravou plochy ZP – K12 na úkor parc. č. 729 a dále dle  
logiky geometrie a funkčnosti navazujícího území; reálnost využití pozemku parc. č. 729 s ohledem na  
ostatní zmíněné požadavky projektant zváží a řešení plochy SK – Z 10 případně upraví s ohledem na  
smysl požadované úpravy).“

Upraveno dle připomínky – v textové i výkresové části návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj).

• Zemědělské družstvo Chýšť, Chýšť 24, 533 16 Vápno, dopis ze dne 30.7.2013:

„Plochy změn v krajině K9, K13, K16 a K5 jsou územním plánem určeny pro veřejně prospěšná opatření 
s právem vyvlastnění. Projektant zruší veřejnou prospěšnost opatření (tedy právo vyvlastnění) VZ5 (K13) a
část VU3, VU2 (K 9 a 16), ponechá však část, která doplňuje chybějící lokální ÚSES.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Pořadí  a  důležitost  funkcí  (prostupnosti  krajiny  a  protierozní  funkce)  bude  v návrhu  územního  plánu  
upravena.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant zruší veřejnou prospěšnost opatření (tedy právo vyvlastnění) VZ5 (K13) a část VU3, VU2 (K 9 a
16), ponechá však část, která doplňuje chybějící lokální ÚSES.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.
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• Karla Katschnerová, Na Kocourkách 30/10, 169 00 Praha 6, dopis ze dne 30.7.2013:

„Projektant  zruší  veřejnou prospěšnost  opatření  VZ1,  VZ2 a VZ5 (bude zrušeno právo vyvlastnění)  a  
částečně také VU3 (mimo plochu ÚSES). Dále projektant upraví šířku ploch změn v krajině za podmínky 
zachování parametrů ÚSES. Projektant doplní do textové části návrhu a odůvodnění prvořadost funkce  
ploch změn v krajině (prostupnost krajiny v koncepční rovině).“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně..

„Projektant  doplní textovou část územního plánu tak, aby bylo z něj  patrné, že v souladu s navrženou  
koncepci  uspořádání  krajiny  mají  navržené  plochy  změn  v krajině  především  funkci  krajinotvornou  a  
prostupnosti krajiny.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant vypustí z návrhu ÚP veřejnou prospěšnost ploch K9, K10, K11 (vyjma částí ÚSES) a zváží  
jejich šířkové uspořádání z důvodu duplicity návrhu s Plánem společných zařízení a také s ohledem na 
zachování parametrů ÚSES.“

„Projektant  vypustí  z návrhu ÚP veřejnou prospěšnost  těchto ploch (vyjma částí  ÚSES) a zváží  jejich  
šířkové  uspořádání  z  důvodu  duplicity  návrhu  s  Plánem  společných  zařízení  a  také  s ohledem  na  
zachování parametrů ÚSES.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant zváží zmenšení plochy K13 z důvody duplicity návrhu s Plánem společných zařízení a doplní 
odůvodnění návrhu jednotlivých ploch změn v krajině.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant provede zrušení veřejné prospěšnosti (tj. zrušení práva vyvlastnění) opatření VZ1, VZ2 v části 
VU3, ve které se nejedná o realizaci chybějící části lokálního ÚSES a VZ5.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant doplní do textové části územního plánu prostupnost území hlavně v souvislosti se zastavitelnou
plochou Z15.“

„Provázanost jednotlivých funkcí v území v souvislosti s plochou Z15 bude projektantem v textové části  
v kapitole koncepce dopravní infrastruktury doplněna.“

V kap. A/I.4a // Silniční doprava (na konci odstavce) doplněna věta.

„Projektant doplní do textové části návrhu ÚP odůvodnění záborů ZPF ve prospěch ploch změn v krajině.“

„Důležitost funkce ploch změn v krajině v řešeném území obce Pravy a současně i ve všech navazujících 
území projektant do odůvodnění doplní společně s odůvodněním jejich záborů ZPF.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Projektant provede zrušení veřejné prospěšnosti (tj. zrušení práva vyvlastnění) opatření VZ1, VZ2, VZ5 a 
u VU3 pouze v části, ve které se nejedná o realizaci chybějícího lokálního ÚSES.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

„Otázka způsobu využívání navazujících zemědělských a lesních pozemků v blízkosti přeložky silnice I/36, 
tj. prostupnost v území – bude doplněna do textové části územního plánu. Projektant také doplní do kap. 
B/I.3a čl. Dopravní infrastruktura parametry plánované silnice I/36. “

Doplněno v kap. B/I.3a // Dopravní infrastruktura // Silniční doprava // Návrh komunikační sítě.

• Jaroslav Váňa, Pravy 22, 533 41 Lázně Bohdaneč, dopis ze dne 31.7.2013:

„Projektant navrhovanou plochu NL na parc. č. 728 a v návaznosti i na parc. č. 711 zmenší.“

Upraveno dle připomínky – v textové i výkresové části návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj).

• Pavel Vilím, Kratonohy 9, Tereza Vilímová, Roudnice 68, dopis ze dne 9.9.2013:

„Pozemek p. č. 39/3 k.ú. Pravy, jeho jihovýchodní cíp leží dle návrhu ÚP v ploše změny v krajině K8, která 
je plochou s rozdílným způsobem využití ZP – zeleň přírodní. Tato plocha je současně plochou ÚSES – 
nefunkčního lokálního biokoridoru, který je dle návrhu ÚP veřejně prospěšným opatřením VU1 s právem 
vyvlastnění. Podané připomínce se vyhovuje, projektant provede úpravu trasy lokálního biokoridoru mimo 
výše uvedený pozemek tak, aby zajistil jeho prostorové parametry a provázanost.“

„Na základě výše uvedeného projektant upraví trasu lokálního biokoridoru mimo pozemek p. č. 39/3 k.ú. 
Pravy a zachová právo vyvlastnění.“

Upraveno ve výkresové části  návrhu i  odůvodnění  (i  vyhodnocení  vlivů územního plánu na udržitelný  
rozvoj).
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Na základě pokynů pořizovatele:

• „Str. 2 – upravit název kapitoly A/I.5 dle novely (příl. č.7 vyhl. č. 500/2006).“

Opraveno v obsahu textové části návrhu.

• „Projektant prověří trasu NBK K 71 a RBK 1274, v jižním směru na Křičeň a Kasalice, která je v návrhu ÚP
sloučená, ale v ZÚR Pk jsou tyto trasy oddělené.“

Doplněno v kap. B/I.3a // ÚSES.

• „Plocha Z4 chybí, ale není vyloučena v tabulce na str. 9.“

Opraveno v tabulce v kap. A/I.6a.

• „Projektant doplní kapacity požární vody dle požadavku dotčeného orgánu na společném jednání.“

V kap. B/I.3a // Technická infrastruktura // Vodní hospodářství  – vodovod doplněna nová dílčí  kapitola  
Zabezpečení proti požáru.

• „V kapitole Nakládání s odpady, str. 7 řešit možnost umístění stanovišť kontejnerů na plochách veřejného
prostranství.“

Doplněno v kap. A/I.4b // Nakládání s odpady.

• „Str. 12, 3. řádek upravit formulaci, např. …parcelace svojí plochou a poměrem stran musí respektovat
stávající parcelaci venkovské zástavby…“

Upraveno v kap. A/I.6b – SV .

• „Charakter  venkovské zástavby  popsat  v odůvodnění  (výšky,  koeficienty  zastavění,  typy  RD,  střech  a
další…).“

Doplněno v kap. B/I.3a.

• „Na str. 14 – Vymezení použitých pojmů – doplnit, že se jedná o stavby v nezastavěném území (uvést
konkrétní plochy).“

Doplněno v kap. A/I.6b // Vymezení použitých pojmů.

• „Pro zastavitelnou plochu Z3 a Z7 projektant zváží potřebu zpracování územní nebo zastavovací studie,
popř. dohodu o parcelaci.“

Pokyn pořizovatele byl prověřen – doplněn odstavec v kap. B/I.2k.

• „Na základě vyhodnocení připomínek projektant zruší veřejnou prospěšnost ploch změn v krajině, které
jsou určeny jako protierozní opatření.“

Úprava provedena – v rozsahu dle jednotlivých bodů.

• „Projektant  uvede  do  souladu  obsah  a  řazení  jednotlivých  kapitol  odůvodnění  dle  novely  stavebního
zákona a odpovídající vyhlášky 500/2006 Sb.“

Viz. následující bod.

• „Projektant  upraví  obsah  kapitoly  B/1.1  v souladu  příl.  č.  7  části  II  odst.  1a)  vyhl.  č.  500/2006  Sb.,
(postavení obce v systému osídlení, širší dopravní vztahy, širší vztahy ÚSES a další…).“

Název  kapitoly B/I.1 zcela odpovídá  požadavku  příl. č. 7 části II odst. 1a) vyhl. č. 500/2006 Sb. – obsah 
dané kapitoly (podkapitoly) vyhláška nepředepisuje. Z hlediska širších vztahů v území vyhodnotil v dané 
kapitole projektant soulad s PÚR ČR, ZÚR PK, s cíly a úkoly územního plánování a zařadil i kap. výčet  
záležitostí nadmístního významu dle příl. č. 7 části II odst. 1c) vyhl. č. 500/2006 Sb. 

Odůvodnění územního plánu se skládá z textové části dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II. a
z náležitostí vyplývajících z § 53 odst. 4 (s výjimkou souladu se stanovisky DO) a odst. 5 písm. b), e) a f) 
SZ. Obsahově z hlediska požadavků předpisů je tedy  odůvodnění  úplné.  Úprava kapitol  a přesouvání  
obsahu není účelné, textová část je v současné podobě navzájem provázána.

 Do kap. B/I.1b doplněny informace o postavení obce v systému osídlení, širší vztahy a návaznosti.

• „Kapitola B/I.3f bude vypuštěna.“

Úprava provedena.

• „Str.  3,  44,  upravit  název  –  Vyhodnocení  připomínek,  doplnit  název  Rozhodnutí  o  námitkách  a  jejich
odůvodnění.“

Upraveny názvy kapitol B/I.6 a B/I.7, dtto obsah textové části odůvodnění.

• „Str.  4  – odst.(16)  -  …a následného  návrhu  konceptu  rozvoje  území  zpracovatelem…(koncept  se dle
novely stavebního zákona již nezpracovává.“

Upraveno v kap. B/I.1a odst. 16.

• „Str.  9  – kap.  1)  Trvale  udržitelný  rozvoj  území  – upravit  v souladu se zákonem na Udržitelný  rozvoj
území.“
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V kap. B/I.2c upraven název článku 1).

• „Vysvětlení  pojmů  plochy  návrhové,  změn,  stabilizované,  zastavitelné,  nezastavitelné,  plochy  změn
v krajině, plochy s rozdílným způsobem využití příp. další.“

Doplněno v kap. B/I.2c.

• „Str. 13 – kap. 2) poslední odstavec – projektant doplní plochy pro kontejnery na separovaný odpad.“

Doplěno v kap. B/I.2e čl. 2, dtto v kap. B/I.3a // Likvidace odpadu.

• „Str.18  –  kap.  B/1.2o  –  výkresy  –  schéma  dopravní  a  technické  infrastruktury  a  schéma  technické
infrastruktury patří dle příl. č.7 vyhl. č. 500/2006 do části A – návrhu územního plánu.“

Požadavek nebyl zapracován. Jedná se o schémata např. konkrétních dopravních řešení, napojení lokalit 
na technickou infrastrukturu apod.,  kterými  jsou zdůvodněny  návrhy  jednotlivých  ploch.  Nejedná se o  
koncepci veřejné infrastruktury ve smyslu vyhl. č. 500/2006 Sb.

V případě  zpracování  dalších  samostatných  výkresů  výrokové  části  ÚP  -  Návrhu  (např.  urbanistické  
koncepce,  koncepce  krajiny  nebo  veřejné  infrastruktury  -  nejčastěji  samostatné  výkresy  dopravní  a  
technické infrastruktury), musí tyto výkresy obsahovat pouze výtah odpovídajících ploch z hlavního výkresu
(jsou kopií odpovídajících ploch hlavního výkresu, tzn. nemohou obsahovat technická řešení staveb nebo 
jejich schéma). Vzhledem k tomuto je mnohem efektivnější, aby tyto výkresy byly  součástí odůvodnění,  
s možností schematického znázornění navržených řešení, která se buď do hlavního výkresu nepromítnou 
jako samostatné funkční plochy (jsou přípustné v jiných funkčních plochách), nebo představují podrobnost, 
která by v návrhové (závazné) grafické části územního plánu nebyla přípustným nástrojem územního plánu
(např. schéma konkrétních dopravních staveb, napojení ploch na stávající infrastrukturu apod.).

V případě ÚP Pravy  se tedy  nejedná o hlavní  výkres - dopravní a technická infrastruktura (v souladu  
s bodem b), odst. 3, části I. přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb.), nýbrž o součást odůvodnění, které kromě 
taxativně vyjmenovaných může obsahovat i další výkresy.

Dále viz. také odůvodnění v kapitole B/1.2o.

Dopracovány  byly  i  výkresy  B.II/2,  B.II/4  a  B/II.5  –  soulad  legendy  a  vlastního  výkresu  a  vypuštění  
technických řešení odůvodnění z Koordinačního výkresu.

• „Str. 23 – upravit název kapitoly ze Statické dopravy na Dopravu v klidu (dle názvu této kapitoly v části
návrhu; dokumentace má být srozumitelná a jednoznačná).“

V kap. B/I.3a //  Dopravní  infrastruktura opraven název  dílčí  kapitoly  (Statická doprava)  na Doprava v  
klidu.

• „Str. 27 – druhý odstavec – návrh ÚP se stanovuje do roku 2025; na str. 10 je uveden termín neurčitý
(dokumentace má být jednoznačná).“

V  kap.  B/I.3a  //  Technická  infrastruktura  //  Energetika  –  zásobování  el.  energií  upraven  příslušný  
odstavec (nad tabulkou Stupeň elektrizace B2 s 20%C2 pro SV a BV). Upraven první odstavec v kap.  
B/I.2c čl. 4).

• „Str.  29  – kap.  Zeleň  – u této  kapitoly  (případně i  v dalších  kapitolách  odůvodnění)  projektant  doplní
odůvodnění  návrhu  ploch  změn  v krajině;  tento  pokyn  vychází  hlavně  z obdržených  připomínek,  dle
kterých nebyl význam ploch této zeleně jednoznačně pochopen.“

Viz. připomínky k návrhu krajinné zeleně.

• „projektant  doplní  do  odůvodnění,  co  znamená  podmínka  využití  ploch  …nenarušují  kvalitu  prostředí
souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území…“

Doplněno v kap. B/I.3a.

• „Projektant upraví v textové části odůvodnění nové výměry záborů ZPF (str. 38, 43).“

Upraveny bilance v kap. B/I.5a.

• „Projektant upraví návrh ÚP a jeho odůvodnění v souladu s vyhodnocením připomínek (viz. výše).“

Úprava provedena – v rozsahu dle jednotlivých bodů.

• „Projektant doplní do textové části (do kap. B/I.3) co bylo změněno v návrhu ÚP od společného jednání.“

Do kap. B/I.3 doplněna dílčí kapitola Provedené úpravy dokumentace územního plánu.

• „Projektant  doplní  odůvodnění  vyloučení  umisťování  staveb  dle  návrhu  ÚP  v nezastavěném  území
s ohledem na §18odst.5 stavebního zákona.“

Doplněno v kap. B/I.3a.

• „V koordinačním výkrese chybí označení všech prvků ÚSES (LBK, LBC Pravy, …).“

Doplněno ve výkrese č. B/II.2 – Koordinační výkres.

• „Projektant prověří návaznost prvků ÚSES s okolními obcemi (k.ú. Dobřenice).“
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Koordinace s k.ú. Dobřenice je uvedena v kap. B/I.1b čl. 2. Odůvodnění doplněno v kap. B/I.3a // ÚSES.

• „Koordinační výkres – v legendě chybí značka pro návrh přeložky III/3236 a pro připojení dálničního dvora
s I/36.“

Doplněno ve výkrese č. B/II.2 – Koordinační výkres.

• „Samostatně zpracovaná část Vyhodnocení má název dle Přílohy ke stavebnímu zákonu - Vyhodnocení
vlivů Územního plánu Pravy na životní prostředí…namísto Posouzení…..“

Upraveno. Analogicky upraveny odkazy v ostatních částech dokumentace.

• „V této dokumentaci (vyhodnocení) je nesprávný název - namísto veřejného zdraví - lidské zdraví“

Upraveno.

• „Dokumentace  Vyhodnocení  bude  s ohledem  na  úpravy  návrhu  ÚP  po  společném  jednání  v případě
potřeby  upravena,  nebo  doplněna;  vliv  úprav  dokumentace  návrhu  ÚP  po  společném  jednání  na
Vyhodnocení bude také doplněn do kapitoly B/I.4 odůvodnění.“

Doplněno dle jednotlivých bodů. Úpravy nemají vliv na kap. B/I.4.

Na základě následných pokynů pořizovatele k rozpracovanému návrhu: 

• „Navrhovanou cyklostezku Lázně Bohdaneč – Klamoš vymezit návrhovými plochami.“

Upraveno dle pokynu – v textové i výkresové části návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení vlivů územního  
plánu na udržitelný rozvoj).

Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání:

− byly upraveny návrhové plochy ZP K1 – 4, 9, 16, NL K5. Byly vypuštěny plochy ZP K7, 10, 11, 13, 14, 15,
NL K6.  Byla upravena veřejná prospěšnost opatření  VU2, VU3 (nově také jako  VU8), zrušena veřejná
prospěšnost opatření VL1 a veřejná prospěšnost VZ3, VZ4 byla zredukována pouze pro návrh ÚSES jako
VU6, VU7. Úpravy byly promítnuty do textové i výkresové části návrhu i odůvodnění (i vyhodnocení vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj).

Následuje detailní popis dílčích úprav dokumentace.

V rámci  úprav  dokumentace územního  plánu  po  veřejném projednání  byla  výkresová  či  textová  část
dokumentace upravena následujícím způsobem (kurzívou požadavek; následuje popis úpravy):

Na základě stanovisek dotčených orgánů:

• Krajský  úřad  Pardubického  kraje,  odbor  životního  prostředí  a zemědělství,  Komenského náměstí  125,
Pardubice, 532 11, ze dne 11. 3. 2014, č.j.: KrÚ 9692/2014/OŽPZ/Se:

„Projektant doplní do textové části odůvodnění větu  - Stavby v budoucnu v území umístěné musí být  
prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů
je tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo 
nutno kácet současné i budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu).“

Doplněno v kap. B/I.3a // ÚSES.

„Projektant doplní do textové části omezení parametrů cyklostezky tj. dodržení maximální šíře v rozsahu do
3 m a doplní podmínky pro její umístění 
- přednostní využití hospodářsky méně hodnotných porostů, 
- minimalizace zásahů do okraje lesních porostů.“

 Doplněno v tabulce ploch DS v kap. A/I.6b.

• Státní  pozemkový  úřad,  Krajský  pozemkový  úřad  pro  Pardubický  kraj,  Pobočka  Pardubice,  Boženy
Němcové 231, Pardubice V- Zelené Předměstí, 30 02 Pardubice, zn. SPU 116868/2014 ze dne 14.3.2014 :

„Projektant  uvede návrh územního plánu do  souladu  s výsledky pozemkových úprav (budou zrušeny  
plochy změn v krajině K6, K7, K10, K11, K13, K14 a K15; budou částečně zrušeny – mimo ploch ÚSES - 
plochy  změn v krajině  K1,  K2,  K3,  a K9;  budou  upraveny šířky ploch  změn v krajině  K4 a K5,  bude  
upravena trasa LBK  hranice ORP-NK11(K9,16,8) a případné další úpravy nebo změny. Zrušené plochy 
změn v krajině, které byly plochami ZP budou nahrazeny plochami zemědělskými - NZ.“

Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.
Dále soulad s Plánem společných zařízení rozveden v kap. B/I.2c čl. 7).
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Na základě uplatněných námitek a připomínek:

• námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních:

Upraveno ve výkresové části dokumentace a v kapitolách:
− A/I.5
− A/I.6
− A/I.7
− B/I.1
− B/I.2
− B/I.3a // Zeleň
− B/I.3a // ÚSES
− B/I.5a.

V části C upraveno, s výjimkou samostatných příloh - kap. C.1 a C.2. – došlo pouze k redukci návrhových 
ploch.

• Jiří  Brož,  Pravy  53,  833  41  Lázně  Bohdaneč.,  námitka  byla  obdržena  na  veřejném  projednání  dne
20.3.2014 v 16:32 h:

„Projektant vhodným způsobem doplní do kapitoly A/I.6b, do podmínek pro využití plochy SK – smíšené 
obytné - komerční (plocha Z10) možnost realizace fotovoltaických panelů na střeše objektů.“

Doplněno (vymezen pojem) na konci kap. A/I.6b.

• Diana Pavlisová, Pravy 55, 533 41 Lázně Bohdaneč, námitka ze dne 12.3.2014:

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleň přírodní, která je současně plochou změny  
v krajině - K15 v celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.“

Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.

• Jan Vaníček, Dobřenice 190, 503 25 Dobřenice, námitka ze dne  12.3.2014:

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleně přírodní, která je současně plochou změny 
v krajině - K15 v celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.“

Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.

• Ing. Vladislav Vaníček, Dolní Přím 54, 503 16 Dolní Přím, námitka ze dne  20.3.2014:

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleně přírodní, která je současně plochou změny 
v krajině - K10 a K15 v celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.“

Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.

• Lenka Podsadlová, Dobřenice 190, 503 25 Dobřenice, námitka ze dne 20.3.2014:

„Projektant upraví podmínky pro využití plochy SV v návrhu územního plánu tak, aby korespondovali  se 
stávajícím  skutečným stavem objektu  na  pozemku  p.  č.  st.  20/1,  tj.  zemědělského  objektu  (chlév  o  
zastavěné  ploše  cca  300  m2),  ve  kterém je  provozována  zemědělská  výroba  a  který  není  součástí  
pozemku rodinného domu.“

Upraveno v kap. A/I.6b – pro podmínečně přípustné využití ploch SV byla vypuštěna podmínka: Stavby pro
výrobní  a  nevýrobní  služby,  zemědělství,  občanskou  vybavenost  jsou  součástí  pozemku  rodinného  
domu.

• Karla Katschnerová, Na Kocourkách 30/10, 169 00 Praha 6, námitka ze dne 26.3.2014:

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleně přírodní, která je současně plochou změny 
v krajině – K10 a K11 a K13 v celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.“

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleně přírodní, která je současně plochou změny 
v krajině – K9 částečně vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ. Součástí plochy K9 je návrhová část
LBK hranice ORP-NK11, která bude ponechána a současně upravena tak, aby odpovídala komplexním 
pozemkovým úpravám.“

„Územní plán vymezuje veřejně prospěšné opatření  VU3, pro které lze práva k pozemkům a stavbám  
vyvlastnit. Opatření VU3 je určeno pro plochu změny v krajině K9, která je plochou ZP a v části prvkem 
systému ÚSES – navrženého  lokálního  biokoridoru  LBK hranice  ORP-NK11.  Trasa a šířka  lokálního  
biokoridoru  K9  bude  v návrhu  územního  plánu  upravena  tak,  aby  byla  v souladu  s projednanými  a  
schválenými komplexními pozemkovými úpravami; veřejně prospěšné opatření VU3 s právem vyvlastnění 
bude v územním plánu ponecháno.“
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Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.

• Agrodružstvo Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany 182, 503 27 Lhota pod Libčany,  Ing. Radek Voltr,
námitka ze dne 24.3.2014:

„Projektant plochu s rozdílným způsobem využití ZP - zeleně přírodní, která je současně plochou změny 
v krajině – K10 a K11 v celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.“

Viz. námitky a připomínky k návrhu krajinné zeleně a ploch lesních.
Viz. Popis úpravy základních koncepčních řešení provedených po veřejném projednání.

Na základě pokynů pořizovatele:

• „str. 11 a 13 návrhu – podmínky pro plochy Z14 a Z10: respektovat záměr cyklostezky Lázně Bohdaneč –
Klamoš jsou uvedeny v rozdílných částech tabulky – proč?“

Podmínka pro plochu Z14 uvedena pro lepší čitelnost dokumentace při rozhodování v území: plocha Z14 
vymezena jak pro optimalizaci křižovatky, tak pro realizaci cyklostezky. Podmínka pro plochu Z10 v kap. 
A/I.6b vypuštěna pro nadbytečnost (pro cyklostezku zde vymezena zvláštní plocha Z18).

• „str. 5 odůvodn. – 4 odstavec odspodu – v textu chybná závorka a poslení věta – plocha Z11?“

Opraveny překlepy v kap B/I.1b.

• „str. 17 odůvod. – tabulka, požadavek na parc. č. 637 – leží ve II. třídě ochrany ZPF“

Opraveno v tabulce v kap. B/I.2j.

• „str. 23 odůvodn. – poslední větu před tabulkou prosím upravit – V rámci územního řízení při povolování
stavby  komunikace  I/36  bude  zachován  přístup  a  příjezd  zejména  zemědělské  techniky  ke  všem
pozemkům dle způsobu jejich využití tak, aby nedošlo k podstatnému ztížení využívání zemědělských a
navazujících lesních pozemků v předmětném území.“

Upraveno v kap. B/I.3a // Dopravní infrastruktura.

• „str. 25 odůvodn. – Cyklistická doprava – opravit číslo silnice na II/323“

Opraveno v kap. B/I.3a // Dopravní infrastruktura.

• „v souvislosti s úpravou po veřejném projednání upravit také část C – Vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území“

Ćást C upravena, s výjimkou samostatných příloh - kap. C.1 a C.2.

• „z výkresu základního členění území vypustit plochy změn v krajině (dle vyhl. 500/2006)“

Opraveno ve výkrese A/II.1.

• „opravit nesrovnalosti v kap. B/I.3b“

Opravena nesrovnalost (poslední věta) v kap. B/I.3b.

• „vyjasnit funkčnost ÚSES v plochách NZ“

Doplněno funkční využití ÚSES jako přípustné v rámci ploch NZ (kap. A/I.6b). Dosud byl ÚSES přípustný 
pouze jako „zeleň“.

Dále bylo ve výkrese B/II.2 upraveno značení systému ÚSES (vypuštěna tabulka dle Revize lokálního  
ÚSES pro ORP Pardubice a názvy byly přímo uvedeny v grafické části u jednotlivých prvků ÚSES).

Popis nepodstatných úprav po opakovaném veřejném projednání:

• byly provedeny formální úpravy dokumentace

• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kraje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, č.j. KrÚ 57143/2014
ze dne 20.10.2014 – požadavek: „S ohledem na vydání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR
Pk) – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014 projektant doplní do odůvodnění  územního plánu
soulad návrhu územního plánu se ZÚR Pk - aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články).“

Upraveno či doplněno v kap. B/I.1b:
- čl. 3
- čl. 4 (odst.: Respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES...)
- čl. 5
- a odkaz na aktualizaci upraven na začátku i v závěru kapitoly.
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B/I.3b   -  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení            
zastavitelných ploch

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeba nových zastavitelných ploch

(metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje, srpen 2008, 
Ing. arch. Eva Rozehnalová s využitím materiálů Ing. Sklenáře a Ing. Severy):

Obecně k metodice:
(citováno z metodického pokynu MMR a ÚÚR, 2008, kráceno)

Územní  plán  vymezuje  dostatečné  množství  zastavitelných  ploch  tehdy,  když  lze  aktuální  rozvojové
záměry vhodně umístit (tj. aktuální požadavky na změny území uspokojit) v těchto zastavitelných plochách. Přitom
je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky,
protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků.

Nabídka  musí  být  vždy  o  něco  vyšší  než  poptávka,  avšak  je  nutno  se  vyvarovat  v  tomto  případě  i
nežádoucích extrémů. Ve vyhodnocení  je nutno porovnávat  vždy  nabídku a poptávku zastavitelných  ploch pro
jeden účel.

Vymezení další zastavitelné plochy podle § 55 odst. 3 stavebního zákona (v souladu s novelou stavebního
zákona č. 350/2012 Sb.: § 55 odst. 4 stavebního zákona) a podle § 53 odst. 5 d) stavebního zákona (v souladu s
novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb.: § 53 odst. 5 f) stavebního zákona):

� Plochy pro bydlení 

Ve schváleném územním plánu  sídelního  útvaru  Rohovládova  Bělá  –  Kasalice  –  Pravy  (ÚPSÚ)  v  obci  Pravy
vymezeny:

Zastavitelná plocha SZ1 ……………………………….............   5 650 m2

Zastavitelná plocha SZ2 ……………………………….............   3 800 m2

Zastavitelná plocha SZ3 ………………………………............. 10 100 m2
(údaj po odečtení již zastavěných ploch)

Zastavitelná plocha BV1 ……………………………….............   8 900 m2
(údaj po odečtení již zastavěných ploch)

Zastavitelná plocha BV2 ……………………………….............   4 800 m2

Zastavitelná plocha BV3 ……………………………….............   2 300 m2

Zastavitelná plocha BV4 ……………………………….............   2 900 m2

Zastavitelná plocha BV5 ……………………………….............   3 850 m2

Zastavitelná plocha BV6 ……………………………….............   1 550 m2

Celkem v ÚPSÚ vymezeno..………………........................... 43 850 m2

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
(b.j. = bytová jednotka)

Požadavky vyplývající z demografického vývoje………...............  10 b.j.

Požadavky vyplývající z blízkosti centra rozvojové oblasti………  10 b.j.

Celkem…………………………………………………....................   20 b.j.

Odhad potřeb ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami – viz. příloha odůvodnění ÚP: 
Průzkumy a rozbory.

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr 
b.j. následovně:

40% bytů v rodinných domech v zóně smíšeného bydlení...................  8 b.j.

60% bytů v rodinných domech v zóně čistého bydlení........................ 12 b.j.
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1 RD v zóně smíšeného bydlení = 2 500 m2 plochy

1 RD v zóně čistého bydlení = 1 500 m2 plochy

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:

Potřeba ploch pro bydlení v RD v zóně smíšeného bydlení............... 20 000 m2

Potřeba ploch pro bydlení v RD v zóně čistého bydlení..................... 18 000 m2

Potřeba ploch pro bydlení................................................................... 38 000 m2

Rezerva 25%.......................................................................................  9 500 m2
(rezerva stanovena s ohledem na malé měřítko obce – spekulace s pozemky) 

Potřeba ploch pro bydlení celkem.................................................. 47 500 m2

Závěr: 
V obci je celková potřeba 47 500 m2 ploch pro bydlení. 
ÚP Pravy vymezuje 47 100 m2 ploch pro bydlení. 
Navržené množství ploch je téměř shodné s bilancí návrhových ploch schváleného ÚPSÚ pro obec 
Pravy (43 850 m2).

� Plochy pro výrobu

Ve schváleném územním plánu  sídelního  útvaru  Rohovládova  Bělá  –  Kasalice  –  Pravy  (ÚPSÚ)  v  obci  Pravy
vymezeny:

Zastavitelná plocha P1 ……………………………….............   21 300 m2

Zastavitelná plocha P2 ……………………………….............            0 m2
(údaj po odečtení již zastavěných ploch)                                                        

Celkem v ÚPSÚ vymezeno..………………........................... 21 300 m2

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro výrobu:
(j. = jednotka 7 500 m2)

Požadavky vyplývající z demografického vývoje………...............  1 j.

Požadavky vyplývající ze zájmu investorů………........................  1 - 2 j.

Požadavky vyplývající z blízkosti centra rozvojové oblasti………  1 j.

Celkem…………………………………………………....................   3,5 j. x 7 500 m2 = 26 250 m2

Odhad potřeb ploch pro výrobu:
V obci v současné době nejsou žádné stavby určené pro výrobu. Vyhořelý statek na parc. č. 729 včetně

ochranných pásem zaujímal plochu cca 7 500 m2. Příležitostí pro rozvoj je i stávající sjezd na dálnici D11 a do
budoucna i navrhovaná přeložka silnice I/36.

Potřeba ploch pro výrobu celkem........................................ 26 250 m2

Závěr: 
V obci je celková potřeba 26 250 m2 ploch pro výrobu. 
ÚP Pravy vymezuje 25 200 m2 ploch pro výrobu, a dále umožňuje některé druhy výroby (řemeslo 
apod.) v plochách smíšených obytných venkovských (SV).

Schválený ÚPSÚ pro obec Pravy navrhoval obdobné množství ploch pro výrobu (21 300 m2).
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B/I.3c   -  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k     rozboru udržitelného rozvoje 
území

Návrh  územního  plánu  Pravy  řeší  hlavní  požadavky  na  rozvoj  dopravní  a  technické  infrastruktury
regionálního a místního významu a dále lokální požadavky obce s ohledem na principy udržitelného rozvoje území.
Týká se řešení potřeb a opatření pro celkový rozvoj Pardubického kraje a území obce při současném zajištění
ochrany jeho hodnot – zejména kulturních, historických a přírodních včetně minimalizování dopadů navrhovaného
řešení na zemědělský a lesní půdní fond.

Hodnocení bylo provedeno ve vztahu k Rozboru udržitelného rozvoje území (součást územně analytických
podkladů ORP Pardubice, 2. aktualizace, prosinec 2012) – dále jen „RURÚ“.

Enviromentální pilíř

Na katastru obce Pravy se nenacházejí žádná sesuvná ani poddolovaná území. Půdní poměry: černozem
a hnědozem. Záplavové území není stanoveno. Na katastru obce se nachází  značné množství  meliorací. Celé
území lze charakterizovat jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na katastru obce Pravy se nenacházejí žádné
staré ekologické zátěže. Obec je zatížena velkou intenzitou dopravy. Z hlediska krajiny katastr obce Pravy není
zařazen do žádného hodnoceného a charakteristického krajinného celku, místa krajinného rázu ani komponované
krajiny. Koeficient  ekologické stability  (KES) pro obec Pravy  je 0,55.  Dle klasifikace hodnot  ekologické stability
(Míchal,  1985)  se u 0,4  <  KES  < 0,8 jedná o  území málo stabilní  –  intenzivně  využívanou  kulturní  krajinu s
výrazným uplatněním agroindustriálních prvků. V rámci ORP Pardubice se jedná o hodnotu nad průměrem ORP.
Plocha lesa: 26,3% (průměrná lesnatost v rámci ORP).

Jako pozitivní  prvky  území obce Pravy  jsou hodnoceny  plochy  lesa a vysokobonitní  zemědělský  půdní
fond. Plochy lesa jsou návrhem ÚP Pravy stabilizovány jako plochy NL, zemědělská půda jako plochy NZ. Kvalita
přírodního  prostředí  je  rozvíjena  velkým  množstvím  navržené  krajinné  zeleně  a  propojením  systému  ÚSES.
Návrhem ÚP (návrhem ploch krajinné zeleně) jsou odstraňovány nepříznivé důsledky na monokulturní zemědělské
obhospodařování krajiny.  Koncepce krajiny  stanovená v části  Návrh bude mít nejen pozitivní  vliv na stabilizaci
přírodní složky krajiny a krajinného rázu, ale svými  důsledky přispěje i k  zlepšení prostředí pro život obyvatel
(eliminace hluku a prašnosti z dopravy apod.).

Sociální pilíř

Dopravní  a  technická  infrastruktura:  Záměr  přeložky  silnice  I/36.  Obec  Pravy  je  elektrifikovaná  i
plynofikovaná,  má  kanalizaci  s  ČOV  a  vlastní  vodovod.  Sociodemografické  podmínky  a  bydlení:  Ve  všech
charakteristikách se jedná o průměr v rámci ORP Pardubice. Správní území ORP Pardubice nepatří z hlediska
turistiky a rekreace mezi atraktivní oblasti, obec Pravy není významná ani v rámci ORP. 

Stabilizací a návrhem ploch pro bydlení a pro podnikání byl vytvořen velký potenciál sociálního rozvoje v
obci Pravy. Kromě uspokojení poptávky po bydlení se jedná zejména o fixaci a rozvoj občanského vybavení v obci.
Obec je demograficky poškozena stavební uzávěrou z let 1964 až 1990. Územní plán Pravy potvrzuje tendenci
stávajícího ÚPSÚ Rohovládova Bělá - Kasalice - Pravy v nárůstu ploch pro bydlení, a tím mj. vytváří i podmínky
pro  optimální  existenci  Pravů  jako  samostatné  obce,  která  dokáže  svými  občany  uspokojit  základní  potřeby
fungování obce. Návrhem cyklotrasy Lázně Bohdaneč - Klamoš se zvýší rekreační potenciál obce Pravy i celého
ORP Pardubice.

Ekonomický pilíř

Hospodářské  podmínky:  V  obci  Pravy  nezaměstnanost  nadprůměrná  v  rámci  ORP  i  ČR,  míra
podnikatelské aktivity v rámci hodnocení ORP Pardubice je mírně nadprůměrná.

Hospodářský vývoj obce Pravy  závisí  na počtu kvalifikovaných občanů a kvalitní  veřejné infrastruktuře.
Koncepce ÚP vytváří podmínky pro rozvoj podnikání ve všech formách přiměřených velikosti obce. Nabídkou ploch
pro podnikání a vytvářením podmínek pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury obec Pravy vytváří optimální
podmínky pro ekonomický rozvoj obce.
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č. zakázky 23.6 Územní plán Pravy Odůvodnění

RURÚ pro obec Pravy stanovuje následující problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Ty byly
v návrhu územního plánu zohledněny následujícím způsobem:

• Perspektivy  nároků  na  plochy  pro  občanskou  vybavenost  (změny  jeho  kapacit  s  ohledem  na  novou
výstavbu): stávající OV nedostatečná – vzhledem k nárůstu ploch pro bydlení nutno řešit novou strukturu
obce (veřejná prostranství – jádro obce s obč. vybaveností)
Plochy veřejných prostranství byly stabilizovány v rámci ploch PV, občanská vybavenost v rámci ploch OV.
Zhodnocení potřeby vymezení nových ploch občanského vybavení bylo provedeno v kap. B/I.2.e v článku
2).

• Pracovní  příležitosti  (např.  vymezení  ploch  pro výrobní  činnost):  v místě  žádné - vzhledem k blízkosti
dálnice možno uvažovat o vymezení nových ploch pro nerušivou výrobu
Byla vymezena zóna pro podnikání – SK Z10. Dále, objekty pro nerušivou výrobu je možné umisťovat v
plochách SV.

• Souvislosti nových zastavitelných ploch a nárok na veř. infrastrukturu (na její kapacity s ohledem na její
využití  v  nadmístním  významu  –  jiná  obec):  využít  napojení  na  dálnici  v  souvislosti  s  vybudováním
obchvatu obcí ležících na napojení Pardubic na dálnici k posílení ekonomiky obce
Byla vymezena zóna pro podnikání – SK Z10.

RURÚ pro obec Pravy nestanovuje k řešení žádných závad v urbanistické struktuře a využití zastavěného
území,  v dopravní a technické infrastruktuře, ani hygienických závad. RURÚ stanovuje 

〉 jako závadu ve využití  krajiny  převahu nefunkčích prvků ÚSES  a  nevymezené NRBK – řešeno v kap.
B/I.3a // ÚSES.

〉 střety záměrů: střet koridoru přivaděče k dálnici D11 se zastavitelnou plochou pro bydlení – zpřesněním
koridoru ze ZÚR (přeložka silnice I/36) a jeho vymezením jako plochy silniční dopravy  Z15 byl tento střet
odstraněn.

〉 problémy v hospodářských podmínkách (viz. předchozí odstavec: Pracovní příležitosti).

Z hlediska celkového hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje (tj. přírodního, socioekonomického
a  hospodářského) představuje území obce Pravy obec, u níž byly  dle zvolených ukazatelů pozitivně hodnoceny
pilíře sociální a přírodní, ekonomický pilíř je hodnocen jako slabý.

Návrhem územního plánu jsou eliminovány problémy vytyčené v Rozborech udržitelného rozvoje
území SO ORP Pardubice (řešitelné územním plánem) a jsou také vytvářeny podmínky k posilování všech
třech pilířů, čímž je naplňován požadavek na udržitelný rozvoj obce.

B/I.3d - Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh územního plánu Pravy včetně jeho odůvodnění je zpracován v souladu se zák. 183/2006 Sb., ve
znění  pozdějších  předpisů,  plně  v rozsahu  dle  přílohy  č.  7  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o  územně analytických
podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  a  s  vyhláškou
501/2006 Sb. (viz. kap. B/I.2o). 

B/I.3e - Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY – DO, KRAJSKÝ ÚŘAD  
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P.
č.

Dotčený orgán        Stanoviska Vyhodnocení stanovisek

1. ČR – Státní 
energetická inspekce, 
územní inspektorát pro
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, 
Hradec Králové, 500 
02
ze dne: 16.7.2013
zn. 2752/13/52.104/Št

Státní  energetická  inspekce,  Územní  inspektorát  pro
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní
úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů,
ve  znění  pozdějších  předpisů  a  podle  §  13  odst.  3
zákona  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření  energií,  v
platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 183/2006 Sb.
o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební
zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů sdělujeme,  že s
návrhem ÚPO souhlasí.
Odůvodnění:
Své  vyjádření  jsme  zaslali  dne  20.12.2012  ke
společnému  jednání  o  návrhu  zadání  ÚPO  pod  č.j.
2121/12/52.100/Mr.
Pro změny dotýkající se technické infrastruktury je nutno
stanovit  ochranná  pásma  všech  stávajících  a  nově
uvažovaných  energetických  zařízení  v  souladu  s
povinnostmi stanovenými zákonem č. 458/2000 Sb.

- Vzato na vědomí.

-  Pro  změny  dotýkající  se  technické  infrastruktury
projektant stanoví ochranná pásma všech stávajících
a  nově  uvažovaných  energetických  zařízení  v
souladu  s  povinnostmi  stanovenými  zákonem  č.
458/2000 Sb.

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02
ze dne: 29. 7. 2013
Č.j.: HSPA-46-
323/2013-Sh

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst. 6 zákona č.  239/2000 Sb.,  o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění  zákona  320/2002  Sb.,  posoudil  dokumentaci,  z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje
vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou:
z hlediska ochrany obyvatelstva:

− ve  smyslu  §20 vyhl.  č.  380/2002 Sb.,  k  přípravě  a

 

-  Projektant  zapracuje  do  textové  části  návrhu
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provádění  úkolů  ochrany  obyvatelstva  zapracovat  do
textové  části  návrhu  územního  plánu  Pravy  speciálně
návrh  kapacitně  vyhovujících  ploch  pro  potřeby
evakuace  obyvatelstva  obce  a  to  konkrétně  místo
shromáždění  obyvatelstva  před  evakuací,  nouzové
ubytovací  a  stravovací  prostory  pro  evakuované  –
podmínka  uvedená  ve  stanovisku  vydaném  dne

21.12.2012  pod  č.j.  HSPA-19-581/2012-Sh  nebyla

splněna.

územního  plánu  Pravy  speciálně  návrh  kapacitně
vyhovujících ploch pro potřeby evakuace obyvatelstva
obce a to konkrétně místo shromáždění obyvatelstva
před  evakuací,  nouzové  ubytovací  a  stravovací
prostory pro evakuované. 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, U 
Divadla 828, 
Pardubice, 530 02
ze dne 2. 7. 2013
Č.j.: KHSPA 
08518/2013/HOK-Pce

Na  základě  podání  oznámení  Magistrátu  města
Pardubic,  odboru  hlavního  architekta,  Štrossova  44,
Pardubice,  doručeného  dne  5.6.2013,  Krajská
hygienická  stanice  Pardubického  kraje  se  sídlem  v
Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad
ve  smyslu  §  77  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně
veřejného  zdraví  a  o  změně  některých  souvisejících
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  §  4  odst.  2
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále
jen  „stavební  zákon“)  posoudila  předložený  „návrh
územního plánu obce Pravy.“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního
zákona toto stanovisko:

S projednáním „návrhu územního plánu obce Pravy“ 

s o u h l a s í.

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

1. KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  SV  –
smíšené obytné venkovské v lokalitě Z3 vedeno
jako  podmíněně  přípustné  z  hlediska  ochrany

-  Projektant  zapracuje  (do  textové  části  návrhu
územního plánu) podmínky dotčeného orgánu 1. – 6.
z  hlediska  ochrany  před  hlukem  vůči  silničním
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před hlukem vůči  silniční komunikaci II/323, do
doby realizace přeložky silniční komunikace I/36.
V další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje
doložit  nepřekročení  hygienických  limitů  hluku
ze stávající silniční komunikace II/323.

2. KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  SV  –
smíšené obytné venkovské v lokalitě Z5 vedeno
jako  podmíněně  přípustné  z  hlediska  ochrany
před hlukem vůči  silniční komunikaci II/323, do
doby realizace přeložky silniční komunikace I/36.
V další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje
doložit  nepřekročení  hygienických  limitů  hluku
ze stávající silniční komunikace II/323. 

3. KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  BV  –
bydlení  v  rodinných  domech  -  venkovské  v
lokalitě Z6, vedeno jako podmíněně přípustné z
hlediska  ochrany  před  hlukem  vůči  stávající
silniční  komunikaci  II/323,  do  doby  realizace
přeložky  silniční  komunikace  I/36  a  navržené
přeložce  silniční  komunikace  I/36.  V  další  fázi
(územní  řízení,  apod.)  KHS  požaduje  doložit
nepřekročení  hygienických  limitů  hluku  ze
stávající  silniční  komunikace  II/323  a  navržené
přeložky I/36. 

4. KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  SV  –
smíšené  obytné  –  venkovské  v  lokalitě  Z7
vedeno  jako  podmíněně  přípustné  z  hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající silnici II/323,
do doby realizace přeložky silniční komunikace
I/36.  V  další  fázi  (územní  řízení,  apod.)  KHS
požaduje doložit nepřekroční hygienických limitů
hluku ze stávající komunikace II/323. 

5. KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  BV  –

komunikacím pro požadované zastavitelné plochy, do

specifických  podmínek  pro  využití  jednotlivých

rozvojových ploch.

 

str. 51



bydlení  v  rodinných  domech  -  venkovské  v
lokalitě Z9 vedeno jako podmíněně přípustné z
hlediska  ochrany  před  hlukem  vůči  silniční
komunikaci  II/323,  do  doby  realizace  přeložky
silnice  I/36.  V  další  fázi  (územní  řízení,  apod.)
KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických
limitů hluku ze stávající silnice II/323. 

6. KHS požaduje,  aby  stavby  a  zařízení,  které  by
mohly vyžadovat ochranu před hlukem v lokalitě
Z10,  byly  vedeny  jako  podmíněně  přípustné  z
hlediska  ochrany  před  hlukem  vůči  stávající
silniční  komunikaci  II/323  a  navržené  přeložce
silniční  komunikace  I/36.  V  další  fázi  (územní
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických  limitů  hluku  ze  stávající  silnice
II/323 a navržené přeložky silnice I/36. 

Odůvodnění
KHS se k návrhu zadání územního plánu Pravy vyjádřila
stanoviskem s č.j. KHSPA 19992/2012/HOK-Pce ze dne
5.12.2012 bez podmínek. 

Navržené lokality:
Z1  – lokalita je situována v západní části zastavěného
území obce, v těsné blízkosti silnice III/3236. Jedná se o
plochu,  která  je  funkčním  využitím  určena  pro  SV  –
smíšení území obytné - venkovské. 
Z2  –  lokalita  je  situována  v  západní  části  obce,  v
návaznosti  na  zastavěné  území  obce.  Jedná  se  o
plochu,  která  je  funkčním  využitím  určena  pro  SV  –
smíšené území obytné – venkovské. 
Z3  –  lokalita  je  situována  ve  střední  části  obce,  část
lokality je situována v těsné blízkosti silnice II/323, jedná
se  o  plochu  určenou  funkčním  využitím  pro  SV  –
smíšené obytné – venkovské. Vzhledem k tomu, že je
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část  lokality  situována  do  těsné  blízkosti  silniční
komunikace  II/323,  KHS  požaduje,  aby  bylo  funkční
využití  SV  v  lokalitě  Z3  vedeno  jako  podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči  silniční
komunikaci  II/323,  do  doby  realizace  přeložky  silnice
I/36. V další  fázi (územní řízení,  apod.) KHS požaduje
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku ze silniční
komunikace II/323. 
Z5  –  lokalita  je  situována  na  jihovýchodním  okraji
zastavěného  území  obce,  v  těsné  blízkosti  silniční
komunikace II/323. Jedná se o plochu s navrhovaným
funkčním využitím SV – smíšené obytné – venkovské.
Vzhledem k tomu, že se navrhované území nachází  v
těsné blízkosti se silnicí II/323 a tato silniční komunikace
slouží také jako přivaděč na dálnici D11, KHS požaduje,
aby  bylo  funkční  využití  SV  vedeno  jako  podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči  silniční
komunikaci  II/323,  do  doby  realizace  přeložky  silnice
I/36. V další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.)
KHS požaduje doložit  nepřekročení  hygienických limitů
hluku ze stávající komunikace II/323. 
V této lokalitě může být vnímáno částí obyvatel snížení
pohody  bydlení  i  při  zajištění  hygienických  limitů
hlučnosti z uvedené liniové stavby.
Z6  –  lokalita  je  situována  na  východní  straně
zastavěného  území  obce,  v  těsné  blízkosti  silniční
komunikace II/323 a v blízkosti (cca 120m) navrhované
přeložky silniční  komunikace I/36. Jedná se o plochu s
navrženým funkčním využitím BV – bydlení v rodinných
domech – venkovské. Vzhledem k tomu, že je zájmová
plocha  navržena  mezi  dva  liniové  zdroje  hluku,  KHS
požaduje,  aby  bylo  funkční  využití  BV  vedeno  jako
podmíněně  přípustné z  hlediska ochrany  před hlukem
vůči  stávající  silniční  komunikaci  II/323,  do  doby
realizace  přeložky  silnice  I/36  a  navržené  přeložce
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silniční  komunikace  I/36.  V  další  fázi  (územní  řízení,
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických
limitů  hluku  ze  stávající  silniční  komunikace  II/323  a
navržené přeložky I/36. 
Umisťování  zástavby  určené  k  bydlení  k  významným
liniovým  zdrojům  hluku  je  z  hlediska  zajištění
odpovídající  pohody  bydlení  nevhodné.  V  této  lokalitě
může být vnímáno částí obyvatel snížení pohody bydlení
i při zajištění hygienických limitů hlučnosti z uvedených
liniových staveb. 
Z7 – lokalita je situována ve střední části obce, v těsné
blízkosti silniční komunikace II/323. Jedná se o plochu s
navrženým funkčním využitím BV – bydlení v rodinných
domech  –  venkovské.  Vzhledem  k  tomu,  že  se
navrhované  území  nachází  v  těsné blízkosti  se silnicí
II/323  a  tato  silniční  komunikace  slouží  také  jako
přivaděč na dálnici D11, KHS požaduje, aby bylo funkční
využití SV vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska
ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci II/323, do
doby realizace přeložky silnice I/36. 
V další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku
ze stávající silniční komunikace II/323. 
Z8  –  lokalita  je  situována  na  jihozápadní  straně
zastavěného území obce. Jedná se o plochu, která je
funkčním využitím určena pro BV – bydlení v rodinných
domech – venkovské. 
Z9  – lokalita je situována v jihovýchodní  části  obce, v
těsné  blízkosti  stávající  silniční  komunikace  II/323.
Jedná se o plochu, která je funkčním využitím navržena
jako  BV-  bydlení  v  rodinných  domech  –  venkovské.
Vzhledem  k  tomu,  že  je  navržená  plocha  v  těsné
blízkosti silniční komunikace II/323, KHS požaduje, aby
byla funkce bydlení v lokalitě Z9 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči  silniční
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komunikaci  II/323,  do  doby  realizace  přeložky  silnice
I/36. V další  fázi (územní řízení,  apod.) KHS požaduje
doložit  nepřekročení  hygienických  limitů  hluku  ze
stávající silniční komunikace II/323. 
Z10  –  lokalita  je  situována  ve  východní  části
zastavěného území obce, v těsné blízkosti silnice II/323
a navržené přeložky silniční komunikace I/36. Jedná se
o plochu, která je funkčním využitím určena pro SK –
plochy  smíšené  obytné  komerční.  V  tomto  funkčním
využití je přípustná funkce bydlení. Z toho důvodu KHS
požaduje,  aby  stavby  a  zařízení,  které  by  mohly
vyžadovat ochranu před hlukem vůči silniční komunikaci
II/323 a navržené přeložce silnice I/36, byly vedeny jako
podmíněně  přípustné z  hlediska ochrany  před hlukem
vůči  stávající  silnici  II/323 a navržené  přeložce silnice
I/36. V další  fázi (územní řízení,  apod.) KHS požaduje
doložit  nepřekročení  hygienických limitů  hluku u  ploch
určených  k  bydlení  ze  stávající  silnice  II/323  a  z
navržené přeložky I/36. 
Z11  –  lokalita  je  situována  v  jihovýchodní  části
zastavěného  území  obce.  Jedná  se  o  plochu  PV  –
veřejné prostranství. 
Z13,  Z14  -  jedná  se  o  plochy,  které  jsou  určeny  pro
vyřešení optimalizace křižovatky silnic II/323 a III/3236. 

Podmínky  jsou  stanoveny  z  důvodu  zajištění  plnění

platných hygienických limitů hlučnosti (v době posouzení

návrhu  územního  plánu  obce  Pravy  jsou  hygienické

limity hlučnosti stanoveny nařízením vlády č. 272/2011

Sb.), ze stávající silniční komunikace II/323 a navržené

silniční  přeložky  I/36,  v  souladu  s  §  77  zákona  č.

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
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hospodářství, 
Komenského 125, 
Pardubice, 532 11

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11
ze dne 7. 8. 2013
Č.j.: KrÚ 
55906/2013/OŽPZ/PI

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle  ustanovení  §  11  odst.  2  písm.  a)  zákona
č.201/2012  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  souvisejících
předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem
ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k
předloženému návrhu územně plánovací  dokumentace
žádné  další  požadavky  nad  rámec  požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.

Orgán  ochrany  přírody  (zpracovatel  vyjádření  Mgr.
Radka Plívová):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a
regionálního  územního  systému  ekologické  stability
(dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického  kraje,  orgánu ochrany  přírody  a  krajiny,
není  námitek proti  návrhu ÚP za podmínky zachování
prostorových  a  funkčních  parametrů  biokoridorů  a
biocenter  ÚSES  všech  úrovní  tak,  aby  byla  zajištěna
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.
Stavby  v  budoucnu  v  území  umístěné  musí  být
prostorově  rozmístěny  tak,  aby  nevyvolávaly  tlak  na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb  od  okraje  lokalit  ÚSES  tak,  aby  nebylo  nutno
kácet budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb
při  jejich vývratu).  Upozorňujeme,  že od 1.  1.  2003 je
věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a
krajiny  z hlediska  lokálních  ÚSES,  významných
krajinných  prvků  a  dalších  chráněných  částí  přírody,
obecní úřad s rozšířenou působností – Magistrát města
Pardubic.  Jeho  vyjádření,  jako  dotčeného  orgánu
ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit.

- Orgán  ochrany  ovzduší  neuplatňuje  žádné
připomínky ani požadavky.

- Prvky ÚSES jsou prostorově navrženy v souladu se
ZÚR  Pk  a  také  v souladu  se  zpracovaným
dokumentem Revize  lokálního  ÚSES a  plán  ÚSES
pro  území  ORP  Pardubice  tak,  aby  byla  zajištěna
také jejich funkce a plná průchodnost.

-  Stanovisko Magistrátu  města  Pardubic,  odboru
životního  prostředí  jako  dotčeného  orgánu  ochrany
přírody a krajiny je součástí tohoto vyhodnocení (viz
p.č. 8).
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Orgán  ochrany  zemědělského  půdního  fondu
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Z hlediska § 17a písm. a) zákona č.  334/1992 Sb.,  o
ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF),
v platném znění (dále jen zákon), máme k předloženému
návrhu tuto připomínku:
- Požadujeme  přehodnotit  požadavek  na  zábory

zemědělské  půdy,  lokalita  č.  Z15  -  doprava.  V
tabulkových podkladech není uveden skutečný zábor
(odborný  odhad)  zemědělské  půdy,  pouze  výměra
celého koridoru. Do závazné části požadujeme dále
uvést, že po výstavbě komunikace zbývající plochy
koridoru zůstanou i  nadále  součástí  zemědělského
půdního fondu.

Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán teprve po
upřesnění návrhu územního plánu, jeho vyhodnocení a
dodání  upřesněné  textové,  tabulkové  a  grafické
dokumentace (vyhodnocení  provést  podle  přílohy  č.  3
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti  OZPF)  na  základě  žádosti  pořizovatele
nebo zpracovatele územního plánu.

Orgán státní  správy  lesů  (zpracovatel  vyjádření  Ing.
Jana Klapková)
Podle  ustanovení  §  48a  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nemáme  jako
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického
kraje  k  předloženému  návrhu  územního  plánu  Pravy
připomínky.
Dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v
kap.  B/I.5.  „Vyhodnocení  předpokládaných  důsledků
navrhovaného řešení  na zemědělský  půdní  fond a na
pozemky určené k plnění funkce lesa“ v řešeném území
dochází  k  dotčení  pozemků  určených  k plnění  funkcí

- Na základě tohoto požadavku projektant přehodnotil
požadavek  na  zábory  zemědělské  půdy,  lokality  č.
Z15  –  doprava;  opravil  textovou,  tabulkovou  a
grafickou část dokumentace a do závazné části textu
doplnil, že  po výstavbě komunikace zbývající  plochy
koridoru  zůstanou  i  nadále  součástí  zemědělského
půdního  fondu.  Na  základě  těchto  oprav
dokumentace  pořizovatel  požádal  dne  20.8.2013  o
vydání  souhlasu  s předkládanou  dokumentací
z hlediska  záboru  ZPF  –  souhlas  byl  obdržen  dne
30.8.2013 (viz. p.č. 5.a).

-  Orgán  státní  správy  lesů neuplatňuje  žádné
připomínky ani požadavky.

str. 57



lesa, a to na ploše Z15 (DS – dopravní stavby) z důvodu
vymezení  koridoru  pro  veřejně  prospěšnou  stavbu
přeložka silnice I/36 v jihovýchodní části řešeného území
v rozsahu záboru 0,23 ha PUPFL
Vzhledem  k  tomu,  že  předložená  územně  plánovací
dokumentace představuje záměr, který naplňuje ust.  §
48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací
dokumentace navrhuje přímé dotčení pozemků určených
k plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem státní správy
ve  smyslu  stavebního  zákona  obecní  úřad  obce
s rozšířenou  působností,  tj.  odbor  životního  prostředí
Magistrátu  města  Pardubice,  a  schválení  návrhu
územního  plánu  je  podmíněno  vydáním  stanoviska
tohoto správního orgánu.

-  Stanovisko Magistrátu  města  Pardubic,  odboru
životního  prostředí  jako  dotčeného  orgánu  ochrany
přírody a krajiny je součástí tohoto vyhodnocení (viz
p.č. 8).
 

5.
a)

Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11
ze dne 29. 8. 2013
Č.j.: KrÚ 
58180/2013/OŽPZ/Bo

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

S O U H L A S
k  uvedené  věci  ”ÚP  Pravy,  návrh“,  s  vyhodnocením
důsledků  navrhovaného  řešení  na  OZPF  ve  smyslu
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené  vyhodnocení  důsledků  na  OZPF
vyžaduje 37,3100 ha.

Lokality: Z01, Z02, Z03, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10 -
rozloha 5,9500 ha. Využití je možné
pro bydlení.
Lokality: Z13, Z14, Z15 - rozloha 3,1400 ha. Využití  je
možné pro dopravu.
Lokalita: Z11 - rozloha 0,4200 ha. Využití je možné pro

- Vzato na vědomí.
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veřejná prostranství.
Lokality: K05, K06 - rozloha 4,9300 ha. Využití je možné
pro zalesnění.
Lokality: K01, K02, K03, K04, K07, K08, K09, K10, K11,
K12, K13, K14, K15, K16 - rozloha
22,8700 ha. Využití je možné pro zeleň.

Na souhlas udělený 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.

6. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu 
č.p. 303, Pardubice, 
530 02
ze dne 12. 6. 2013
Č.j.: MmP 34952/2013 
OD

Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a
dopravy,  Magistrátu města  Pardubice  po prozkoumání
předloženého návrhu územní studie  vydává v souladu s
ustanovením  §  15  odst.  3  zákona  č.  183/2006  Sb.,
stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  toto
stanovisko:

K  územní  studii   :  „Společné  jednání  o  návrhu
územního plánu Pravy" nemáme námitky.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.
10.  2009,  čj.  9  As  21/2009  -  150,  při  vydávání
závazného  stanoviska  podle  §  149  správního  řádu,
jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního
řádu  přiměřeně  použít  ustanovení  o  obsahu,  formě  a
náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu).
Dle  odst.  4)  §  68  správního  řádu  není  odůvodnění
rozhodnutí  třeba, jestliže správní  orgán prvního stupně
všem  účastníkům  v  plném rozsahu  vyhoví.  Náš  úřad
žadateli  v  plném rozsahu  vyhověl,  proto  v  souladu  s
výše uvedeným své stanovisko neodůvodňuje.

Upozornění pro žadatele:
Vyjádření má platnost 6 měsíců a odbor dopravy MmP si
vyhrazuje  právo  jej  měnit  nebo  zrušit,  bude-li  to

-  Dotčený  orgán neuplatňuje  žádné  připomínky  ani
požadavky.
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vyžadovat  veřejný  zájem.  Toto  vyjádření  nenahrazuje
povolení ani souhlas a není rozhodnutím podle zákona
č.  500/2004  Sb.,  správní  řád  ve  znění  pozdějších
předpisů a proto se nelze proti němu odvolat.

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21
ze dne 19. 6. 2013
Č.j.: MmP 34242/2013

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní  památkové péče,  k  oznámení  Magistrátu  města
Pardubic,  odboru  hlavního  architekta-ÚÚP,  čj.  MmP
33720/2013 ze dne 5. 6. 2013, o společném jednání o
návrhu územního plánu Pravy, včetně vyhodnocení vlivů
návrhu  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území,
sděluje toto stanovisko:

Orgán státní  památkové péče uplatnil  k návrhu zadání
územního plánu své stanovisko čj. MmP 69983/2012 ze
dne 12.12.2012.  Sledovaná hlediska státní  památkové
péče  jsou  v návrhu  územního  plánu  zahrnuta,  proto
nemáme další připomínky.

-  Dotčený  orgán neuplatňuje  žádné  připomínky  ani
požadavky.
 

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice, 
530 21
ze dne 25. 6. 2013
Č.j.: 
OŽP/35213/2013/Ves

Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládáni s odpady podle § 79 odst. 4 zákona
č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých
dalších  zákonů  nemáme  k  předloženému  návrhu
územního plánu připomínek. 
Ing. Radmila Frýdová

Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny  v  platném  znění  nemáme  námitek  k
předloženému návrhu ÚP. Požadujeme upravit označení
a  vymezení  lokálního  ÚSES  dle  zpracované  Revize
lokálního  ÚSES  a  plán  ÚSES  pro  území  ORP
Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010.
Ing. Petr Veselovský

Z hlediska zákona č. 334/l992Sb. o ochraně ZPF není
námitek 
Vacíková Eva     

-  Oddělení  odpadů  a  ovzduší  neuplatňuje  žádné
připomínky ani požadavky.
 

-  Projektant  doplní  označení  lokálního  ÚSES  dle
zpracované Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro
území  ORP  Pardubice,  která  byla  pro  MmP
zpracována v roce 2010, vymezení lokálního ÚSES je
s tímto dokumentem v souladu.   
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Z hlediska zákona č.  289/1995 Sb.,  o  lesích nemáme
námitky. 
Ing. František Meduna

Oddělení vodního hospodářství:
Odpadní  vody  produkované  v zástavbě  budou
likvidovány na centrální 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.

-  Odpadní  vody  dle  návrhu  územního  plánu  jsou
likvidovány  v souladu  s  požadavkem  dotčeného
orgánu - napojením na ČOV Pravy.

9. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních
vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. 
svobody 2/22, Praha1,
110 15
ze dne 17. 7. 2013
zn.:  536/2013-910-
UPR/2

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v  platném  znění,  Ministerstvo  dopravy  vydává,  jako
dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40
odst.  2  písm.  g)  zák.  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák.
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88
odst.  1  písm.  s)  a  t)  zák.  č.  49/1997  Sb.,  o  civilním
letectví,  v  platném znění  a podle § 4 zák. č.l  14/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění,  k návrhu
územního plánu Pravy.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Správním  území  obce  Pravy  prochází  trasa
dálnice  D11 a  koridor  přeložky  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč –  D11 (silniční přivaděč k D11) v Zásadách
územního  rozvoje  Pardubického  kraje  (ZÚR  PK)
vymezený jako VPS D8.

V  blízkosti  koridoru  přeložky  silnice  I/36  jsou
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navrženy  zastavitelné  plochy  Z5-SV  (smíšená  obytná
venkovská),  Z6-BV  (bydlení  v  rodinných  domech  -
venkovské)  a  Z9-BV.  Provoz  dopravy  na  trase silnice
I/36  bude zdrojem negativních  vlivů  z  dopravy  (hluku,
imisí,  vibrací).  Prostorové  uspořádání  zástavby  na
uvedených plochách požadujeme řešit tak, aby nevznikly
nároky na vybudování pasivních protihlukových opatření.
Upozorňujeme,  že  veškerá  protihluková  opatření  takto
vzniklé  zástavby  nebudou  hrazena  ze  státních
finančních prostředků a musí být provedena na náklady
investorů této zástavby a mimo pozemky silnice I/36.

          Dále upozorňujeme na skutečnost, že Nařízení
vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví je v současné době
již  neplatné  a  bylo  nahrazeno  Nařízením  vlády
č.272/2011 s  platností od 1.11.2011.

Ostatní druhy dopravy nejdou návrhem dotčeny.

- Ochrana zastavitelných ploch Z5-SV ploch,  Z6-BV
a Z9-BV před negativními vlivy z dopravy je řešena ve
vyhodnocení  stanoviska  krajské  hygienické  stanice
(viz. p.č. 3).  

-  Nařízení  vlády  č.  148/2006  o  ochraně  zdraví
v textové  části  odůvodnění  na  str.  22  a  24  bude
opraveno Nařízením vlády č.272/2011 s  platností od
1.11.2011.

10
.

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Na 
Františku 32, Praha 1, 
110 15
ze dne  10. 6. 2013
zn.: 25000/2013/31100

Z  hlediska  působnosti  MPO  ve  věci  využívání
nerostného  bohatství  a  těžby  nerostných  surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního
zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše
uvedené  územně  plánovací  dokumentaci  žádné
připomínky,  protože  v k.ú.  Pravy  se  nenacházejí
výhradní ložiska nerostných surovin.

Dotčený  orgán  neuplatňuje  žádné  připomínky  ani
požadavky.

11
.

Ministerstvo vnitra, 
Nad Štolou 936, 
Praha, 170 34

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

12
.

Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 
01

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

13 Ministerstvo životního Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
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. prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10

14
.

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové, 
500 02
ze dne 6. 6. 2013
zn.:SBS 
17058/2013/OBÚ-09/1

Dne  5.6.2013  bylo  na  Obvodním  báňském úřadě  pro
území  krajů  Královéhradeckého  a  Pardubického  se
sídlem v Hradci Králové (dále jen OBÚ v Hradci Králové)
zaevidováno  pod  čj.  SBS  17058/2013  oznámení  o
společném jednání o návrhu územního plánu Pravy a o
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
Po  prostudování  návrhu  vystaveného  na  internetové
adrese  http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-

planovani/uzemne-planovaci-dokumentace/seznam-

obci/pravy/up-pravy/  Vám sdělujeme, že ze strany OBÚ v
Hradci  Králové  není  k  návrhu  územního  plánu  Pravy
žádných  připomínek,  protože  v  předmětném  územní
není stanoven žádný dobývací prostor. 

Dotčený  orgán  neuplatňuje  žádné  připomínky  ani
požadavky.

15
.

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

16
.

Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 
Vojenská ubytovací a 
stavební správa 
Pardubice se sídlem 
Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02
ze dne 19. 6. 2013
Č.j.: 4262/23227-
ÚP/2013-1420

Jako  dotčený  orgán  státní  správy  na  základě  zák.  č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y
d á v  á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž
jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze
dne 30.září  2009 a ve smyslu § 7, odst.  2  zákona č.
219/2000  Sb.  ředitel  Vojenské  ubytovací  a  stavební
správy  Pardubice  Ing.  Pavel  Jůn,  se  sídlem  Teplého
1899,  530  02  Pardubice,  v  souladu  s  §  175  zák.  č.
183/2006  Sb.  (stavebního  zákona),  následující
stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006
Sb.  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  byly
podklady  o  technické  infrastruktuře  ve  správě  VUSS
Pardubice předány Městskému úřadu Pardubice formou
vymezených  území  (§  175  zákona)  jako  příloha
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pasportních listů.
V  řešeném  území  se  nachází  ochranné  pásmo
letištního  radiolokačního  prostředku  zahrnuté  do
jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma
viz  pasport  č.  40/2012.  Za  vymezené  území  se  v
tomto  případě  považuje  zakreslené  území  -  viz.
příloha  pasportního  listu.  Vydání  závazného
stanoviska  VUSS  Pardubice  podléhá  výstavba
vyjmenovaná  v  části  -  VYMEZENÁ  ÚZEMÍ  -  celé
správní území.

Tento  regulativ  požaduji  zapracovat  do  textové  i
grafické části návrhu územního plánu.

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry
příslušné  kategorie  komunikace  a  ochranná  pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem
ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve
vlastnictví  ČR  MO.  V  řešeném  území  se  nenachází
vojenské inženýrské sítě.

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací
je  podmíněn  v  případech,  že  jsou  řešeny  plochy  pro
výstavbu větrných elektráren ( dále VE )  respektováni
podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního
plánování  nelze  posoudit,  zda  eventuelně  plánovaná
výstavba  VE nenaruší  obranyschopnost  státu  ČR  a
zájmy  resortu  MO.  Tuto  skutečnost  lze  zjistil  až  na
základě  podrobné  výkresové  dokumentace,  ve  které
budou uvedeny mimo jiné typy  VE, souřadnice a výsky
těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat
projektovou  dokumentaci  k  posouzení  a  vyžádat  si
stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost,
že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném

-  Projektant  doplní  do  textové  části  odůvodnění
existenci ochranného pásma letištního radiolokačního
prostředku;  grafická  část  toto  ochranné  pásmo
obsahuje.

- Projektant doplní do textové části územního plánu,
že budou v území  respektovány parametry příslušné
kategorie komunikací a ochranná pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému.  

-  Plochy  pro  výstavbu  větrných  elektráren  územní
plán neřeší.
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území platí:
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou
Pardubice. Teplého 1899, projednána výstavba:

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06
Sb.,  v  němž  lze  vydat  územní  rozhodnutí  a  povolit
stavbu  jen  na  základě  závazného  stanoviska
Ministerstva obrany, je celé území:
celé území pro tyto druhy výstavby:
• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše

uvedeno jinak;
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové

a  obchodní  komplexy,  rozsáhlé  stavby  s  kovovou
konstrukcí apod.);

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

• stavby  a  rekonstrukce dálkových  kabelových  vedení
VN a VVN;

• změny využití území;
• nové  trasy  pozemních  komunikací,  jejich  přeložky,

rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektu
na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních

objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich,

regulace  vodního  toku  a  ostatní  stavby,  jejichž
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;

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

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

- Územní plán neřeší umisťování staveb.
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• železniční  stanice,  jejich  výstavba  a  rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;

• veškerá  výstavba  dotýkající  se  pozemků  s  nimiž
přísluší hospodařit MO

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

17 Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Krajský úřad Stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona Vyhodnocení stanoviska

18 Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor kraje, fondů EU,
cestovního ruchu a 
sportu č.j. KrÚ 
78049/2013 ze dne 
21.11.2013

Stanovisko k návrhu Územního plánu Pravy

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 5. 6.2013 oznámení o společném
jednání  o  návrhu  Územního  plánu  Pravy  a  návrh
Územního plánu Pravy na CD nosiči. V souladu s § 50
odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 16.
10.2013  stanoviska  a  připomínky  k  návrhu  Územního
plánu  Pravy  (dále  jen  územní  plán)  a  uplatňuje
následující stanovisko.
a) Z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní 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
územně 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  republikové  priority  územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které
jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR.

Krajský úřad neshledal v návrhu územního plánu
nedostatky z hledisek uvedených v odstavci  7 §
50 stavebního zákona; dokumentaci není  nutno
upravovat.  
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Územní plán, v souladu se Zásadami územního rozvoje
Pardubického  kraje  (ZÚR  Pk),  vydanými  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 usměrňování územního rozvoje
a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a
v čl. 13 ZÚR Pk,
- respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj
v  územích  s  přírodními,  kulturními  a  civilizačními
hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk,
- respektuje zásady pro plánování změn v území, které
jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR
Pk pro krajinu lesozemědělskou,
-  vymezuje  a  zpřesňuje  koridor  nadmístního  významu
pro umístění veřejně prospěšné stavby D09 – přeložka
silnice I/36 Lázně Bohdaneč,
-  vymezuje  a  zpřesňuje  skladebné  prvky  územního
systému ekologické stability (NRBK K71, RBC 975, RBK
1274) 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  zajištění  koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl
zajištěn  soulad  územního  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.
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VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY – DO, KRAJSKÝ ÚŘAD

P.
č.

Dotčený orgán        Stanoviska Vyhodnocení stanovisek

1. ČR – Státní 
energetická inspekce, 
územní inspektorát pro
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, 
Hradec Králové, 500 
02
ze dne: 6.3.2014
zn. 347/14/52.104/Št

Na základě Vašeho oznámení jsme Vám dne 16.7.2013
zaslali  naše  stanovisko  vedené  pod  číslem  jednacím
2752/13/52.104/Št  k  návrhu  ÚP,  kde  jsme  uvedli,  že
souhlasíme  s  předloženým  návrhem a  neuplatňujeme
žádné námitky proti jeho schválení. Naše stanovisko se
nemění.
Souhlasíme  s  předloženým návrhem a  neuplatňujeme
žádné námitky proti jeho schválení

Státní  energetické  inspekce,  Územní  inspektorát  pro
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako
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. 3. 2014.

- Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí.

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02
ze dne: 27. 3. 2014
Č.j.: HSPA-9-
157/2014-Sh

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst. 6 zákona č.  239/2000 Sb.,  o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění  zákona  320/2002  Sb.,  posoudil  dokumentaci,  z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vydává

souhlasné stanovisko

- Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí. 
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3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1789, 
Pardubice, 530 03

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11
ze dne 11. 3. 2014
Č.j.: KrÚ 
9692/2014/OŽPZ/Se

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší  krajského úřadu v Pardubicích
dle  zákona  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního
plánu  žádné  další  požadavky  nad  rámec  požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.

Orgán  ochrany  přírody  (zpracovatel  vyjádření  Mgr.
Radka Plívová):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a
regionálního  územního  systému  ekologické  stability
(dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického  kraje,  orgánu ochrany  přírody  a  krajiny,
není  námitek proti  návrhu ÚP za podmínky zachování
prostorových  a  funkčních  parametrů  biokoridorů  a
biocenter  ÚSES  všech  úrovní  tak,  aby  byla  zajištěna
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.

Orgán ochrany ovzduší

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 

Orgán ochrany přírody

-  Prostorové  a  funkční  parametry biokoridorů  a
biocenter  ÚSES  jsou  návrhem  územního  plánu
dodrženy,
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Stavby  v  budoucnu  v  území  umístěné  musí  být
prostorově  rozmístěny  tak,  aby  nevyvolávaly  tlak  na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb  od  okraje  lokalit  ÚSES  tak,  aby  nebylo  nutno
kácet  současné  i  budoucí  vzrostlé  dřeviny  z  důvodů
ohrožení staveb při jejich vývratu).
Upozorňujeme,  že  od  1.  1.  2003  je  věcně  a  místně
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska
lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších
chráněných  částí  přírody,  obecní  úřad  s  rozšířenou
působností – Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření,
jako dotčeného orgánu ochrany  přírody  a  krajiny,  jste
povinni si zajistit.

Upozorňujeme pouze, že v  řešeném území se nachází
EVL a PP Michnovka-Pravy – v této fázi a podobě  ÚP
není problémem.

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

S O U H L A S
k  uvedené  věci  ”ÚP  Pravy,  návrh“,  s vyhodnocením
důsledků  navrhovaného  řešení  na  OZPF  ve  smyslu
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené  vyhodnocení  důsledků  na  OZPF
vyžaduje 32,8400 ha, z toho:
- Lokality: Z01, Z02, Z03, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, 
Z16 - rozloha 7,1600 ha. Využití je možné pro bydlení.

- projektant doplní do textové části odůvodnění větu  -
Stavby  v  budoucnu  v  území  umístěné  musí  být
prostorově  rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na
omezení  plné  funkce  biokoridorů  a  biocenter  a
porostů  je  tvořících  (jedná  se  především  o
dostatečnou  vzdálenost  staveb  od  okraje  lokalit
ÚSES  tak,  aby  nebylo  nutno  kácet  současné  i
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při
jejich vývratu).

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu

- S vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994
Sb. dotčený orgán souhlasí.
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- Lokality: Z13, Z14, Z15, Z17, Z18 - rozloha 3,8400 ha. 
Využití je možné pro dopravu.
- Lokalita: Z11 - rozloha 0,3900 ha. Využití je možné pro 
veřejná prostranství.
-  Lokality:  K05,  K06  -  rozloha  3,8000  ha.  Využití  je
možné pro zalesnění.
-  Lokality:  K01,  K02,  K03,  K04,  K07,  K08,  K09,  K10,
K11,  K12,  K13,  K14,  K15,  K16 -  rozloha  17,6500 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
úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č.  j.:  KrÚ
58180/2013/OŽPZ/Bo ze dne 29. 8. 2013.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Podle  ustanovení  §  48a  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů,  vydáváme jako
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického
kraje  k  předloženému  návrhu  územního  plánu  Pravy
následující stanovisko :
Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě územně plánovací
dokumentace  oproti  původně  předloženému  návrhu  v
rámci  společného  jednání,  a  to  zařazením  nové
rozvojové lokality označené jako Z17 (DS – cyklostezka)
v rozsahu plánovaného  záboru pozemků určených k
plnění  funkcí  lesa  0,34  ha,  požadujeme,  aby  byla
dodržena  zásada  minimalizace  zásahu  do  lesních
porostů,  tj.  aby  bylo  do  územního  plánu zapracováno
omezení parametrů cyklostezky, tj. dodržena maximální
šíře  v  rozsahu  do  3  m.  Vlastní  umístění  cyklostezky
požadujeme v rámci vymezené trasy realizovat tak, aby
byly  přednostně  využity  hospodářsky  méně  hodnotné

 

Orgán státní správy lesů

-  Projektant  doplní  do  textové  části  omezení
parametrů cyklostezky tj.  dodržení  maximální  šíře v
rozsahu do 3 m a doplní podmínky pro její umístění 

-  přednostní  využití  hospodářsky  méně
hodnotných porostů, 
- minimalizace zásahů do okraje lesních porostů.
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porosty,  např.  stávající  průseky  nebo  proředěné  části
porostů.  Zásah do okraje lesních  porostů požadujeme
též  minimalizovat,  protože  může  znamenat  zvýšené
ohrožení  stability  lesního  porostu  z  důvodu  otevření
porostní stěny působení bořivých větrů.

6. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu 
č.p. 303, Pardubice, 
530 02

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21
ze dne 19. 2. 2014
Č.j.: MmP 9324/2014

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní  památkové péče,  k  oznámení  Magistrátu  města
Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 7389/2014 ze dne 4. 2.
2014, o zahájení řízení o územním plánu Pravy, včetně
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj území, sděluje toto stanovisko:

Orgán státní  památkové péče uplatnil  k návrhu zadání
územního plánu své stanovisko čj. MmP 69983/2012 ze
dne 12.12.2012 a ke společnému jednání stanovisko čj.
MmP 34242/2013 ze dne 19.6.2013. Sledovaná hlediska
státní  památkové  péče  jsou  v návrhu územního  plánu
zahrnuta, proto k němu nemáme připomínky.

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.
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8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice, 
530 21
ze dne 3. 3. 2014
Č.j.: 
OŽP/8744/2014/Ves

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

Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č.  114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny  v  platném  znění  nemáme  námitek  k
předloženému  návrhu  ÚP  Pravy  a  vyhodnocení  vlivu
návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č.  289/1995 Sb.,  o  lesích nemáme
námitky. 
Ing. František Meduna

Z hlediska zákona č. 334/l992Sb. o ochraně ZPF není
námitek 
Vacíková Eva     

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

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

Oddělení odpadů a ovzduší:

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.

Oddělení ochrany přírody:

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.

Oddělení vodního hospodářství:

-  Dokumentace  PRVK  Pardubického  kraje  je
územním plánem respektována.

9. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních
vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. 
svobody 2/22, Praha1,

Dotčený  orgán  neuplatnil  v zákonné  lhůtě  své
stanovisko
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110 15
10
.

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

11 Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 
01, čj. MZDR 
135/2014-125/INV-377
ze dne 3.3.2014

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

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.

12 Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

13 Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové, 
500 02
ze dne 18. 2. 2014
zn.:SBS 
04187/2014/OBÚ-09/1

Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů
Královéhradeckého  a  Pardubického  obdržel  Vaše
oznámení  o  veřejném  projednání  návrhu  územního
plánu Pravy a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
na udržitelný rozvoj území.
Podle  dokumentace,  která  je  vystavena  na  Vámi
uvedené internetové adrese, je řešeným územím území
obce  Pravy,  které  je  tvořeno  jediným  katastrálním
územím Pravy.
V  řešeném území  není  podle  evidence,  kterou  zdejší
úřad vede, stanoven žádný dobývací prostor.
Vzhledem  k  výše  uvedenému  nemá  Obvodní  báňský
úřad  pro  území  krajů  Královéhradeckého  a
Pardubického k projednávané dokumentaci připomínky.

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.

14 Státní veterinární 
správa, Husova 1747, 
Pardubice 2, 
530 02

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

15 Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
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Agentura hospodaření 
s nemovitým 
majetkem, Teplého 
1899, Pardubice, 530 
02

16 Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice, 
Boženy Němcové 231,
Pardubice V- Zelené 
Předměstí, 530 02 
Pardubice, zn. SPU 
116868/2014 ze dne 
14.3.2014 

Státní  pozemkový  úřad,  Krajský  pozemkový  úřad  pro
Pardubický kraj, pobočka Pardubice s odkazem na své
vyjádření  č.j.  217901/2012-MZE-130747  ze  dne
7.12.2012 nesouhlasí s návrhem územního plánu obce
Pravy.  V  katastrálním  území  Pravy  byly  provedeny
komplexní  pozemkové  úpravy.  Součástí  pozemkových
úprav je  i  plán  společných zařízení.  Navržený  územní
plán  tyto  výsledky  pozemkových  úprav  nerespektuje,
přestože jsou veškerá navrhovaná opatření projednána
s  dotčenými  orgány  včetně  schválení  zastupitelstvem
obce  a  vypořádána  i  vlastnicky.  Nesouhlasíme  s
odůvodněním, že pozemkové úpravy slouží především k
zpřístupnění pozemků v krajině. Ustanovení § 2 zákona
č.  139/2002  Sb.  o  pozemkových  úpravách  a  úřadech
jasně  stanovuje  účel  pozemkových  úprav:
„Pozemkovými  úpravami  se  ve  veřejném  zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se
nebo  dělí  a  zabezpečuje  se  jimi  přístupnost  a  využití
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V
těchto  souvislostech  původní  pozemky  zanikají  a
zároveň  se  vytvářejí  pozemky  nové,  k  nimž  se
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná
břemena  v rozsahu  rozhodnutí  podle  §  11  odst.  8.
Současně  se  jimi  zajišťují  podmínky  pro  zlepšení
kvality  života  ve  venkovských  oblastech  včetně
napomáhání  diverzifikace  hospodářské  činnosti  a
zlepšování  konkurenceschopnosti  zemědělství,
zlepšení  životního  prostředí,  ochranu  a  zúrodnění
půdního  fondu,  vodní  hospodářství  zejména  v

- Projektant uvede návrh územního plánu do souladu
s  výsledky  pozemkových  úprav  (budou  zrušeny
plochy změn v krajině K6, K7, K10, K11, K13, K14 a
K15; budou částečně zrušeny – mimo ploch ÚSES -
plochy  změn  v krajině  K1,  K2,  K3,  a  K9;  budou
upraveny šířky ploch změn v krajině K4 a K5, bude
upravena trasa LBK  hranice ORP-NK11(K9,16,8) a
případné další  úpravy nebo změny. Zrušené plochy
změn  v krajině,  které  byly  plochami  ZP  budou
nahrazeny plochami zemědělskými - NZ.
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oblasti  snižování  nepříznivých  účinků  povodní  a
řešení  odtokových  poměrů  v  krajině  a  zvýšení
ekologické  stability  krajiny.  Výsledky  pozemkových
úprav  slouží  pro  obnovu  katastrálního  operátu  a  jako
neopomenutelný  podklad  pro  územní  plánování.
„ Schválením tohoto územního plánu nebude možné z
naší strany realizovat společná zařízení.

17 Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor kraje, fondů EU,
cestovního ruchu a 
sportu č.j. KrÚ 
9691/2014 ze dne 
19.3.2014

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 2. 2014
oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Pravy, ve
smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování  a  stavebním  řádu,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský
úřad  jako  nadřízený  orgán  uplatňuje  stanovisko  k
částem  řešení,  které  byly  od  společného  jednání
změněny.
Dokumentace  pro  veřejné  jednání  nebyla  měněna  z
hlediska  záměru  dotýkajících  se  nadřazené  územně
plánovací dokumentace a návrh nebyl doplněn o záměry
nadmístního  významu,  které  by  nebyly  v  zásadách
územního  rozvoje  řešeny.  Změny  nemají  vliv  na  širší
územní vztahy.
Na  základě  posouzení  částí  řešení,  které  byly  od
společného  jednání  změněny,  konstatujeme,  že
stanovisko dle  §  50  odst.  7  stavebního  zákona,  které
bylo vydáno dne 21. 11. 2013 pod čj. KrÚ 78049/2013,
zůstává i nadále v platnosti.

- Nadřízený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani
připomínky.
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STANOVISKA DO A KRAJSKÉHO ÚŘADU K     NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A K     NÁVRHU VYHODNOCENÍ 
PŘIPOMÍNEK  ÚP  PRAVY

P.
č.

Dotčený orgán        Stanoviska Vyhodnocení stanovisek

1. ČR – Státní 
energetická inspekce, 
územní inspektorát pro
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, 
Hradec Králové, 500 
02
ze dne: 20.6.2014
zn. 966/14/52.104/Št

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická
inspekce,  Územní  inspektorát  pro  Královéhradecký  a
Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu §
94  odst.  3  zákona  č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách
podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v  energetických
odvětvích  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších  předpisů  a  podle  §  13  odst.  3  zákona  č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve
spojení  s  §  53  odst.  1  zákona  č.  183/2006  Sb.  o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem rozhodnutí
o námitkách a vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí.
Námitky (1 – 3)  podané k návrhu ÚPO se nedotýkají
námi chráněných zájmů. Z tohoto důvodu nemáme ani
připomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách.

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

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02
ze dne: 26. 6. 2014
Č.j.: HSPA-9-312/2014-
Sh

Hasičský  záchranný  sbor  Pardubického  kraje  jako
dotčený orgán dle ustanovení  § 26 odst. 2 písm. b) a
ustanovení  § 31 odst.  1 písm. b) zákona č.  133/1985
Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů
(dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6
zákona č.  239/2000 Sb.,  o  integrovaném záchranném
systému  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších  předpisů,  posoudil  výše  uvedenou
dokumentaci předloženou dne 29.5.2014 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 koordinované závazné stanovisko.

Poučení

- Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
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Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat
samostatné odvolání.

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1789, Pardubice,
530 03

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11, ze dne 30.6.2014, 
č.j. 
KrÚ35443/2014/OŽPZ/
Se

Orgán  ochrany  ovzduší  (zpracovatel  Ing.  Richard
Pinkas)
Podle  ustanovení  §  48  odst.  1  písm.  w)  zákona  č.
86/2002 Sb.,  o ochraně ovzduší  a o změně některých
dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů
orgán ochrany  ovzduší  Krajského úřadu Pardubického
kraje s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí.

Orgán  ochrany  přírody  (zpracovatel  Mgr.  Radka
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  zemědělského  půdního  fondu
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z  hlediska  zákona  č.  334/1992  Sb.,  o  ochraně
zemědělského  půdního  fondu,  v platném  znění,  není
námitek proti “Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k  návrhu
Územního plánu Pravy.“

- Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
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Orgán  státní  správy  lesů  (zpracovatel  Ing.  Jana
Klapková):
Podle  ustanovení  §  48a  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nemáme  k
předloženému návrhu vypořádáním uplatněných námitek
připomínky.

6. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu 
č.p. 303, Pardubice, 
530 02

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21
ze dne 3. 6. 2014
Č.j.: MmP 33419/2014

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní  památkové  péče,  k  žádosti  Magistrátu  města
Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 32711/2014 ze dne 28. 5.
2014, o vyjádření podle §53 odst.1 stavebního zákona k
podaným  námitkám  účastníků,  návrhu  rozhodnutí  o
námitkách  a  návrhu  vyhodnocení  připomínek
uplatněných  k  návrhu  územního  plánu  Pravy,  sděluje
toto stanovisko:
Územní  plán  Pravy  vychází  z  posouzeného  návrhu
zadání,  ke  kterému  vydal  příslušný  orgán  státní
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 69983/2012 ze
dne  12.  12.  2012  a  ze  stanoviska  ke  společnému
jednání čj.MmP 34242/2013 ze dne 19. 6. 2013 s tím, že
není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Námitky
účastníků řízení se týkají převážně omezení vlastnických
práv ve vztahu k veřejně prospěšným stavbám. Námitky
se  svým obsahem nedotýkají  zájmů státní  památkové
péče  a  proti  návrhu  rozhodnutí  na  jejich  vypořádání
nemáme připomínky.

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

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 

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

- Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
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Pardubice, 
530 21
ze dne 2. 6. 2014
Č.j.: 
OŽP/33525/2014/Ves

některých  dalších  zákonů  nemáme  námitek  k
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k  návrhu  ÚP
Pravy. 
Ing. Monika Lófelmannová

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny  v  platném  znění  nemáme  námitek  k
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k  návrhu  ÚP
Pravy.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném
znění  nemáme  k  předloženému  návrhu  rozhodnutí  o
námitkách  a  návrhu  vyhodnocení  připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Pravy připomínky. 
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném
znění je kompetentní dle § 17a) písm. a) zákona krajský
úřad. 
Vacíková Eva

Oddělení vodního hospodářství:

Z  vodoprávního  hlediska  podle  ustanovení  §  18
zák.č.254/01  Sb.  -  o  vodách  a  o  změně  některých
zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů
nemáme námitek k předloženému návrhu rozhodnutí  o
námitkách  a  návrhu  vyhodnocení  připomínek
uplatněných k návrhu ÚP Pravy. 
Alena Nováková

9. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor 
infrastruktury, nábřeží 
L. svobody 2/22, 
Praha1, 110 15 ze dne

Dopisem č.j.  MmP 32711/2014 ze  dne 28.5.2014 jste
nás požádali o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o
námitkách  a  návrhu  vyhodnocení  připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Pravy.
Správním územím obce Pravy prochází stávající dálnice

- Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
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25.6.2014, zn. 
439/2014-910-UPR/7

D11 a koridor přeložky silnice I/36. Ministerstva dopravy
se týká námitka č, 6 pí Katschnerové bod. 2), nesouhlas
s  plochou  dopravní  silniční  infrastruktury  Z15,  která
zasahuje na její pozemek č. 773 v k.ú. Pravy.

S  vyhodnocením  námitky  č,  6  včetně  odůvodnění
souhlasíme,  šířka  je  vymezena  v  souladu  s  našimi
požadavky tak, aby bylo možné stavbu přeložky silnice
I/36 realizovat, a to včetně všech staveb souvisejících s
její  výstavbou.  V  současné  době  není  vyhotovena
podrobnější  technická  dokumentace  přeložky  např.
Dokumentace  pro  územní  rozhodnutí,  která  by  území
zpřesnila a umožnila zúžení koridoru Z15.

Resortu  dopravy  se  dále  týkají  připomínky  č.  1  -
Ředitelství silnic a dálnic ČR, připomínka č. 4 p. Fojtíka,
připomínka  č. 6 p. Hlavatý  zastupující  petiční  výbor a
připomínka  č. 11  pí Katschnerová,  která  je  obdobná
námitce č. 6.

S  návrhem  vyhodnocení  výše  uvedených  připomínek
souhlasíme. Koridor přeložky silnice I/36 je zakotven v
platných  Zásadách  územního  rozvoje  Pardubického
kraje a trasa přeložky byla veřejně projednána v rámci
procesu EIA.

10
.

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

Dotčený  orgán  neuplatnil  v zákonné  lhůtě  své
stanovisko

11 Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 
01 

Dotčený  orgán  neuplatnil  v zákonné  lhůtě  své
stanovisko

12 Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
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1442, Praha, 100 10
13 Obvodní báňský úřad 

pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové, 
500 02
ze dne 30. 5. 2014
zn.:SBS 
16329/2014/OBÚ-09/1

Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaši žádost
o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrhu vyhodnocení  připomínek uplatněných  k návrhu
územního plánu Pravy.
Podle  dokumentace,  která  je  vystavena  na  Vámi
uvedené internetové adrese, je řešeným územím území
obce  Pravy,  které  je  tvořeno  jediným  katastrálním
územím Pravy.
V  řešeném území  není  podle  evidence,  kterou  zdejší
úřad vede, stanoven žádný dobývací prostor.
Vzhledem  k  výše  uvedenému  nemá  Obvodní  báňský
úřad  pro  území  krajů  Královéhradeckého  a
Pardubického k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k  návrhu
územního  plánu,  který  je  k  dispozici  k  nahlédnutí  na
Vámi uvedené internetové adrese, připomínky. 

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

14 Státní veterinární 
správa, Husova 1747, 
Pardubice 2, 
530 02

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

15 Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým 
majetkem, Teplého 
1899, Pardubice, 530 
02, ze dne 2.6.2014 
č.j. MOCR 17355-
2/2014-6440

Jako  dotčený  orgán  státní  správy  na  základě  zák.  č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y
d á v  á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž
jménem jedná na základě pověření  ministra obrany ze
dne 17. prosince 2013 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb. ředitel  odboru územní správy majetku
Pardubice,  Agentury  hospodaření  s  nemovitým
majetkem Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899,
530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006
Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko:
Proti  Návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrh
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k  návrhu
Územního  plánu  Pravy  nemá  MO –  ČR,  Agentura

- Dotčený orgán s předloženým návrhem rozhodnutí o
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí.
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hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku námitky.
Vzhledem k  tomu,  že  žadatel  (stavebník,...)  k  žádosti
nepředložil výpisy z LV a ani jiným způsobem nedoložil
stav  majetkoprávního  uspořádání  dotčených
nemovitostí,  nelze  toto  stanovisko  v  žádném  případě
pokládat za souhlas vlastníka nemovitosti v případě, že
jsou  navrhovanou  stavbou  (rekonstrukcí,...)  dotčena
jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví
ČR,  ke  kterým  má  Ministerstvo  obrany  příslušnost
hospodaření.

16 Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice, 
Boženy Němcové 231,
530 02 Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

17 Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor kraje, fondů EU,
cestovního ruchu a 
sportu ze dne 
12.6.2014, č.j. KrÚ 
35446/2014

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad)
obdržel  dne 28. 5. 2014 žádost o vydání  stanoviska k
návrhu  rozhodnutí  o  námitkách  návrhu  vyhodnocení
připomínek  uplatněných  k  návrhu  Územního  plánu
Pravy.
Krajský  úřad  dle  ustanovení  §  53  odst.  1  zákona  č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako nadřízený
orgán následující stanovisko.
Předložený  návrh  rozhodnutí  o  námitkách  a  návrh
vyhodnocení  připomínek  uplatněných  k návrhu
Územního  plánu  Pravy  není  v  rozporu  s  politikou
územního  rozvoje,  není  v  rozporu  se  stanovenými
zásadami,  úkoly  a  záměry,  které  vyplývají  ze  zásad
územního  rozvoje  a  nemá  vliv  na  koordinaci  širších
územních vztahů.

-  Krajský  úřad  Pardubického  kraje  s předloženým
návrhem  rozhodnutí  o  námitkách  a  vyhodnocení
připomínek souhlasí.
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VYHODNOCENÍ  OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY – DO, KRAJSKÝ ÚŘAD

P.
č.

Dotčený orgán        Stanoviska Vyhodnocení stanovisek

1. ČR – Státní 
energetická inspekce, 
územní inspektorát pro
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, 
Hradec Králové, 500 
02
ze dne: 9.10.2014
zn. 1534/14/52.104/Št

Souhlasíme  s  předloženým návrhem a  neuplatňujeme
žádné  námitky  proti  jeho  schválení  Státní  energetické
inspekce,  Územní  inspektorát  pro  Královéhradecký  a
Pardubický  kraj  v Hradci  Králové  jako  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 15.10.2014.

-  Dotčený  orgán,  s  návrhem  územního  plánu
souhlasí.

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02, čj. 
HSPA-9-553/2014-Sh 
ze dne 21.10.2014

Hasičský  záchranný  sbor  Pardubického  kraje  jako
dotčený orgán dle ustanovení  § 26 odst. 2 písm. b) a
ustanovení  § 31 odst.  1 písm. b) zákona č.  133/1985
Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů
(dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6
zákona č.  239/2000  Sb.,  o  integrovaném záchranném
systému  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších  předpisů,  posoudil  výše  uvedenou
dokumentaci předloženou dne 11.6.2014 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 koordinované závazné stanovisko

Poučení

Proti  obsahu  závazného  stanoviska  nelze  podat
samostatné odvolání.

-  Dotčený  orgán,  s  návrhem  územního  plánu
souhlasí.
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3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1789, Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

4. Krajský úřad Pk, odbor
dopravy a silničního 
hospodářství, 
Komenského 125, 
Pardubice, 532 11

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11
ze dne 1. 10. 2014
Č.j.: KrÚ 
57142/2014/OŽPZ/Se

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší  krajského úřadu v Pardubicích
dle  zákona  č.  86/2002  Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního
plánu  žádné  další  požadavky  nad  rámec  požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
 kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a
regionálního  územního  systému  ekologické  stability
(dále ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického  kraje,  orgánu ochrany  přírody  a  krajiny,
není  námitek proti  návrhu ÚP za podmínky zachování
prostorových  a  funkčních  parametrů  biokoridorů  a
biocenter  ÚSES  všech  úrovní  tak,  aby  byla  zajištěna
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 
Stavby  v  budoucnu  v  území  umístěné  musí  být
prostorově  rozmístěny  tak,  aby  nevyvolávaly  tlak  na
omezení plné funkce biokoridorů a biocenter a porostů je
tvořících (jedná se především o dostatečnou vzdálenost
staveb  od  okraje  lokalit  ÚSES  tak,  aby  nebylo  nutno
kácet  současné  i  budoucí  vzrostlé  dřeviny  z  důvodů
ohrožení staveb při jejich vývratu). Upozorňujeme, že od
01.  01.  2003  je  věcně  a  místně  příslušným orgánem
ochrany  přírody  a  krajiny  z  hlediska  lokálních  ÚSES,

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné další požadavky.

-  Prostorové  a  funkční  parametry biokoridorů  a
biocenter  ÚSES  jsou  návrhem  územního  plánu
dodrženy,

-  Sdělení  ohledně umisťování  staveb s ohledem na
biokoridory a  biocentra  je  uvedeno  v textové  části
odůvodnění v kapitole B/I.3a na str. 34.  
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významných krajinných prvků a dalších chráněných částí
přírody, obecní úřad s rozšířenou působností – Magistrát
města Pardubic. Jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu
ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit 
Orgán  ochrany  zemědělského  půdního  fondu
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Souhlas  dle  §  5  odst.  2  zákona  č.  334/1992  Sb.,  o
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
byl  vydán  na základě žádosti  samostatně,  dne  29.  8.
2014, pod č. j.: KrÚ 58180/2014/OŽPZ/Bo.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Podle  ustanovení  §  48a  odst.  2  písm.  a)  zákona  č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nemáme  k
opakovanému veřejnému projednání  návrhu ÚP Pravy
připomínky. Zůstává v platnosti stanovisko orgánu státní
správy  lesů,  vydané  krajským  úřadem  pod  č.j.  KrÚ
9692/2014/OŽPZ/Se dne  11. 03. 2014.

- S vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994
Sb. dotčený orgán souhlasí.

- Dotčený orgán nemá připomínky.

6. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu 
č.p. 303, Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21
ze dne 18. 9. 2014
Č.j.: MmP 53070/2014

Magistrát  města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán
státní  památkové péče,  k  oznámení  Magistrátu  města
Pardubic, OHA-ÚUP, č.j.MmP 52140/2014 ze dne 3. 9.
2014 o zahájeni opakovaného řízení  o územním plánu
Pravy, včetně vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu
na udržitelný rozvoj území, sděluje toto stanovisko:
Orgán státní  památkové péče uplatnil  k návrhu zadání
územního plánu své stanovisko čj. MmP 69983/2012 ze
dne 12.12.2012 a ke společnému jednání stanovisko čj.
MmP 34242/2013 ze dne 19.6.2013. Sledovaná hlediska
státní památkové péče jsou v územním plánu zahrnuta,
proto k němu nemáme připomínky.

- Dotčený orgán nemá připomínky.
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8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice

Dotčený  orgán  neuplatnil  v zákonné  lhůtě  své
stanovisko

9. Ministerstvo  dopravy
ČR,  odbor  dopravní
politiky, mezinárodních
vztahů  a  životního
prostředí,  nábřeží  L.
svobody 2/22, Praha1

Dotčený  orgán  neuplatnil  v zákonné  lhůtě  své
stanovisko

10 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Na 
Františku 32, Praha 1 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

11 Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 
01, čj. MZDR 
131/2014-59/INV-1908
ze dne 18.9.2014

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě
žádné  zájmy  z hlediska  nadregionální  výstavby
zdravotnických zařízení.

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.

12 Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

13 Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové, 
500 02
ze dne 16. 9. 2014
zn.:SBS 
26915/2014/OBÚ-09/1

Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů
Královéhradeckého  a  Pardubického  obdržel  Vaše
oznámení  o  opakovaném veřejném projednání  návrhu
územního  plánu  Pravy  a  vyhodnocení  vlivů  návrhu
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na
Vámi stanoveném opakovaném veřejném jednání, které
se bude konat dne 15. 10. 2014.
Podle  dokumentace,  která  je  vystavena  na  Vámi
uvedené  internetové  adrese,  není  podle  evidence,
kterou  zdejší  úřad  vede,  v  řešeném  území  stanoven

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky ani 
připomínky.
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žádný dobývací prostor.
Vzhledem  k  výše  uvedenému  nemá  Obvodní  báňský
úřad  pro  území  krajů  Královéhradeckého  a
Pardubického k projednávané dokumentaci připomínky.

14 Státní veterinární 
správa, Husova 1747, 
Pardubice 2

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

15 Česká republika-MO, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým 
majetkem, Teplého 
1899, Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

16 Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice, 
Boženy Němcové 231,
Pardubice V- Zelené 
Předměstí, 530 02 
Pardubice, zn. SPU 
423787/2014 ze dne 
11.9.2014 

Dne  3.  9.  2014  jsme  obdrželi  oznámení  o  zahájení
opakovaného řízení o územním plánu obce Pravy.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
V navrhovaných  rozvojových  lokalitách  předloženého
návrhu  se  nenachází  stavby  vodních  děl  –  hlavní
odvodňovací  zařízení  (HOZ)  ve  vlastnictví  státu  a
příslušnosti  hospodařit  Státního  pozemkového  úřadu
(SPÚ).
Upozorňujeme  však  na  výskyt  podrobného  odvodnění
pozemků.  Toto  odvodnění  je  ve  vlastnictví  vlastníků
příslušných pozemků. Jedná se o rozvojové lokality Z2 a
Z8 jihovýchodně obce Pravy. Archivní podklady bohužel
nemáme k dispozici.

-  Podrobné odvodnění pozemků je územním plánem
respektováno;  odvodnění  je  zobrazeno
v koordinačním výkrese jako limit  v území  –  plocha
odvodněná.  

17 Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor kraje, fondů EU,
cestovního ruchu a 
sportu, č.j. KrÚ 
57143/2014 ze dne 
20.10.2014

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů
EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad)
obdržel  dne  3.  9.  2014  oznámení  o  zahájení
opakovaného řízení  o Územním plánu Pravy (dále jen
územní  plán)  a  Vyhodnocení  vlivů  návrhu  územního
plánu na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení),
ve  smyslu  §  52  odst.  1  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů. 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský
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úřad  jako  nadřízený  orgán  uplatňuje  stanovisko  k
částem  řešení,  které  byly  od  společného  jednání
změněny. 
Dokumentace  pro  veřejné  jednání  nebyla  měněna  z
hlediska  záměru  dotýkajících  se  nadřazené  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. 
Dne  17.  9.  2014  Zastupitelstvo  Pardubického  kraje
vydalo  Zásady  územního  rozvoje  Pardubického  kraje
(ZÚR Pk) – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10.
2014. Na základě § 54 stavebního zákona lze územní
plán  vydat  až  po  ověření,  že  není  v  rozporu  s
nadřazenou  územně  plánovací  dokumentací.
Požadujeme  před  vydáním  územního  plánu  doplnit
odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu
územního  plánu  se  ZÚR  Pk  -  aktualizace  č.  1
(aktualizovat citované články). ZÚR Pk - aktualizace č. 1
nevymezují na území obce Pravy žádné nové rozvojové 
 záměry. 
Na  základě  posouzení  částí  řešení,  které  byly  od
společného  jednání  změněny,  konstatujeme,  že
stanovisko dle  §  50  odst.  7  stavebního  zákona,  které
bylo vydáno dne 21. 11. 2013 pod č. j. KrÚ 78049/2013,
zůstává i nadále v platnosti.

-  S ohledem na vydání Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1,
které  nabyly  účinnosti  7.  10.  2014  projektant
doplní  do  odůvodnění   územního  plánu soulad
návrhu územního plánu se ZÚR Pk - aktualizace
č. 1 (aktualizovat citované články). 
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č. zakázky 23.6 Územní plán Pravy Odůvodnění

B/I.4  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Dle schváleného zadání územního plánu Pravy nebyl vyloučen významný vliv na lokality a druhy NATURA
2000,  a  byl  tak  stanoven  požadavek  na  posouzení  koncepce  řešení  územního  plánu  podle  §  45i  zákona
č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání bylo třeba provést i posouzení koncepce řešení územního plánu z hlediska
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy  č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Rovněž bylo provedeno v souladu se schváleným zadáním vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území  dle  přílohy  č.  5  vyhlášky  č.500/2006  Sb.,  o  územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

B/I.4a  -    Informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů územního plánu na soustavu NATURA  2000  
včetně jejich vyhodnocení

Jako potenciálně ovlivněná lokalita soustavy NATURA 2000 byla identifikována pouze EVL Michnovka –
Pravy  (CZ0533012),  kde  je  jediným předmětem ochrany  čolek  velký  (Triturus  cristatus).  EVL  se  nachází  při
severním okraji katastru obce Pravy. Územním plánem obce Pravy je navrženo celkem 29 návrhových ploch. Valná
většina z nich se nachází v dostatečné vzdálenosti od hranic EVL Michnovka – Pravy a ze své povahy nemůže mít
ani zprostředkovaný vliv na území EVL. Nejblíže území EVL jsou navrženy plochy přírodní zeleně K3, K4 a plocha
lesní K5, které mají mít vizuální a akustickou izolační funkci silnice D11 vůči  intravilánu obce. Realizací těchto
ploch dojde k oddálení pozemků orné půdy od prostoru EVL, a tím i snížení jistých rizik, vyplývajících z obdělávání
polí (vnos agrochemikálií).

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že hodnocená koncepce - Územní
plán Pravy - nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav populace čolka velkého, který tvoří jediný
předmět ochrany EVL Michnovka – Pravy.

Vyhodnocení: 

Závěry  vyhodnocení  vlivů  na  předměty  ochrany  soustavy  NATURA  2000  nezakládají  potřebu  žádných  opatření  a
zásahů ze strany projektanta územního plánu. 

B/I.4b -   Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně jejich
vyhodnocení

Na základě vyhodnocení  významnosti  vlivů územního plánu na  jednotlivé  složky  životního  prostředí  je
možno konstatovat, že předmětná koncepce (územní plán Pravy) nemá z hlediska identifikovaných vlivů  žádný
nepříznivý vliv ani významný nepříznivý vliv na životní prostředí.  Při respektování navržených podmínek a
doporučení  pro  realizaci  koncepce  územní  plán  nevyvolá  žádné  závažné  střety  s  ochranou  přírody  a
krajiny,  proto lze k Územnímu plánu Pravy vydat souhlasné stanovisko za dodržení podmínek uvedených níže,
které řeší eliminaci potenciálních negativních vlivů posuzovaného řešení.

• Plochy SV a SK vymezit jako plochy bez vlivu za hranice plochy, tj. doplnit v podmínkách využití
ploch  podmínku  umístění  zařízení  výroby/zemědělství  a  služeb,  které  svým  provozem  a
technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž
v území.

Vyhodnocení: 

Požadavek na regulaci ploch SV a SK byl do návrhu zapracován – viz. část Návrh, kap. A/1.6b.

B/I.4c -   Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Územní plán Pravy jako strategická koncepce pozitivně ovlivňuje všechny pilíře udržitelného rozvoje území
a přispívá tak k realizaci cílů: 
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č. zakázky 23.6 Územní plán Pravy Odůvodnění

〉 stabilizace a rozvoj občanského vybavení, podnikání a zemědělství přímo v obci
〉 vytvoření  podmínek pro nárůst  počtu  obyvatel  ke stavu  před  stavební  uzávěrou,  a v  jejich důsledku i

stabilizaci sociálně-ekonomických podmínek existence Pravů jako samostatné obce
〉 realizace prvků krajinné zeleně a propojení systému ÚSES jako pozitivní  příspěvek nejen k ekologické

stabilizaci krajiny, ale i k vytváření kvalitního životního prostředí a podmínek pro rekreaci obyvatel
〉 zkvalitnění  a  optimalizace  dopravní  a  technické  infrastruktury,  včetně  zlepšení  podmínek  pro  pěší  a

cyklisty, a v důsledku tedy i zkvalitnění životního prostředí.

Úplné znění posudků – viz. samostatné přílohy ÚPD, část C.

B/I.4d - Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

V rámci procesu pořizování územního plánu došlo na základě výsledků veřejného projednání k podstatné
úpravě návrhu územního plánu; pořizovatel zažádal o stanoviska dle § 53 odst. 2 stavebního zákona. Stanovisko
příslušného orgánu dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny – Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru  životního  prostředí  a  zemědělství,  oddělení  integrované  prevence  zn.  46616/2014/OŽPZ/Le  ze  dne
16.7.2014 bylo obdrženo ve znění, že předložený záměr po zapracování návrhů vzniklých veřejným projednáním,
nemůže  mít  významný  vliv  na  vymezené  ptačí  oblasti  ani  na  evropsky  významnou  lokalitu  Michnovka-Pravy.
Příslušný  úřad  -  Krajský  úřad  Pardubického  kraje,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  pod  čj.  KrÚ
51635/2014/OŽPZ/ST  ze  dne  5.8.2014  posoudil  podle  §  10i  zákona  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí
podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k názoru, že změny v návrhu územního plánu nebudou mít
významně  negativní  dopad  do  oblasti  životního  prostředí  a  proto  zůstává  v platnosti  stanovisko  čj.  KrÚ
84282/2013/OŽPZ/ST ze dne 9.12.2013, kterého obsah je následující:

S T A N O V I S K O
k vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu Pravy na životní

prostředí

podle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název koncepce

Územní plán Pravy

3. Umístěni koncepce (kraj, obec, katastrální území)

kraj: Pardubický
obec: Pravy
katastrální území: Pravy

4. Oznamovatel koncepce

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

5. IČ oznamovatele

00274046

6. Zpracovatel koncepce (územního plánu):

Ing. arch. Tomáš Slavík, Smilova 308, Pardubice

7. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí

Zpracovatelem  vyhodnocení  strategického  dokumentu  je  Ing.  Marie  Skybová,  Ph.D.  autorizovaná  osoba  pro
zpracování  dokumentací  a  posudků  podle  zák.  č.  100/2001  Sb.,  č.  autorizace  38388/ENV/08.  Zpracovatelem
hodnocení vlivu koncepce podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. je RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., držitel autorizace k
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provádění posouzení podle §45i  zákona č. 114/92 Sb.,  o ochraně přírody  a krajiny,  v platném znění,  udělené
Ministerstvem životního prostředí ČR (č.j. 51780/ENV/10).

8. Stručný popis koncepce:

a) Vymezení území

Řešené území je vymezeno správním obvodem obce Pravy, který obsahuje jedno katastrální území Pravy.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Územní  plán  je  koncipován  tak,  aby  umožňoval  rozvoj  obce  ve  všech jejích  funkčních složkách  za  současné
ochrany a rozvoje hodnot řešeného území a respektování limitů využití území.

Koncepce rozvoje obce

- venkovské sídlo s vyváženou skladbou bydlení, rekreace a pracovních příležitostí

- dopravní infrastruktura a vytvoření podmínek pro eliminaci vlivů z dopravy

- posílení přírodní složky nezastavěného území, včetně její krajinné a rekreační funkce

Ochrana a rozvoj hodnot
- stabilizace a rozvoj přírodního prostředí a krajiny
- ochrana centrální části zástavby obce
- ochrana nezastavěného území před umisťováním staveb, zařízení a opatření, které nejsou v souladu nejen

s jeho stávajícím charakterem, ale ani s navrhovaným venkovským charakterem obce Pravy

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a

systém sídelní zeleně

Urbanistická koncepce

- kompaktní scelení sídla
- rozdělení prostorového členění  na plochy  SV (širší centrum obce a tradiční venkovská zástavba)  a BV

(nová zástavba bez jasné vazby na tradiční urbanismus a styl zástavby)
- rozdělení  funkční  členění  bydlení  na  bydlení  charakteru  více  tradičního  venkovského  (SV)  a  bydlení

charakteru více příměstského (BV)
- funkční  členění  ve  vazbě  na  hygienické  limity,  dopravní  obslužnost  a  přírodní  podmínky  (směr

převládajících větrů)

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:

Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) - Z1, Z2, Z3, Z5
Bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Z6, Z7, Z8, Z9
Smíšené obytné - komerční (SK) -Z10
Veřejná prostranství (PV) - Z11
Dopravní infrastruktura - silniční (DS) - Z13, Z14, Z15

Plochy nezastavěného území:

Plochy lesní (NL) - K5, K6
Zeleň přírodní (ZP) - K1 - K4, K7 – K16

d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování

e) Koncepce uspořádáni krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů a podobně

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně podmíněně přípustného využití a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
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h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo

i) Vymetení ploch a koridorů územních rezerv

j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití

k)  Vymezení  ploch  a  koridorů,  ve  kterých  je  pořízení  a  vydání  regulačního  plánu  podmínkou  pro
rozhodování o změnách jejích využití a zadání regulačního plánu

I) Grafická část (údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části)

9. Stručný popis vyhodnocení:

Vyhodnocení vlivů ÚP Pravy na životní prostředí je zpracováno dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Předložené  SEA  hodnocení  je  vlastně  prohloubením  výstupů  průzkumů  a  rozborů  pro  ÚP  Pravy  ve  smyslu
podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných dopravních koridorů a rozvojových ploch ve vztahu k
jednotlivým složkám životního prostředí vymezeným limitům pro tvorbu ÚP.
Hodnocení  zpracovala  Ing.  Marie  Skybová,  Ph.D.  autorizovaná  osoba pro zpracování  dokumentací  a posudků
podle zák. č. 100/2001 Sb., č. autorizace 38388/ENV/08. Zpracovatelem hodnocení vlivu koncepce podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. je RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., držitel autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  v platném znění, udělené Ministerstvem životního prostředí ČR (č.j.
51780/ENV/10).

Hodnocení SEA má následující formální obsah:
A. Údaje o předkladateli
B. Údaje o koncepci
C. Zhodnocení vztahu studie k cílů ochrany životního prostředí přijatým na nadmístní

úrovni
D. Údaje o dotčeném území
E. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně

plánovací dokumentace
F. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
G. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do

územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení
H. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní

prostředí
I. Netechnické shrnutí údajů uvedených v hodnocení
J. Závěry a doporučení

V rámci posuzování byly  brány v úvahu vlivy  přímé, nepřímé, sekundární,  kumulativní, synergické, krátkodobé,
dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané
složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní
a historické památky, ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy  stavebního zákona. Hodnocení vlivů záměrů bylo
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního prostředí, respektive zda
s nimi nejsou v rozporu.

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

Magistrát města Pardubic předložil  28. 11. 2012 k projednáni Návrh zadání územního plánu Pravy. Krajský úřad
Pardubického kraje se vyjádřil k předloženému návrhu zadání svým vyjádřením č.j. KrÚ 74508/2012/OŽPZ/PI ze
dne 7. 1. 2013 a došel k závěru,  že pro zpracování ÚP Pravy  je třeba zpracovat vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Zároveň dopisem č.j. 74794/2012/OŽPZ/Le ze dne 6, 12. 2012 nevyloučil  významný vliv na evropsky
významnou lokalitu Michnovka - Pravy.

Magistrát města Pardubic svým opatřením č.j.  MmP 33720/2013 ze dne 5. 6.  2013 oznámil  v souladu s § 50
zákona č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu „Společné jednání o návrhu územního plánu
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Pravy“ jehož součástí bylo i posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí a hodnocení vlivu koncepce podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. Společné jednání o návrhu územního plánu Pravy proběhlo 1. 7. 2013.

Po shromáždění podkladů ze společného jednání o návrhu ÚP je pořizovatel územního plánu předložil Krajskému
úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství. Na jejich základě přistoupil tento orgán k vydání tohoto stanoviska
v souladu s § 10g zákona.

III. HODNOCENÍ KONCEPCE

Při  posouzení  vlivů  na  životní  prostředí  bylo  u  všech  aspektů  konstatováno,  že  návrh  je  proveden  bez
významnějších  konfliktů  se  zájmy  ochrany  životního  prostředí,  většina  návrhů  směřuje  k  jeho  významnému
zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se
strategickými dokumenty  kraje a republiky  a s politikou trvale  udržitelného rozvoje  a energetické  bezpečnosti.
Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.

Jako potenciálně ovlivněná lokalita  soustavy  NATURA 2000 byla  identifikována pouze EVL Michnovka - Pravy
(CZ0533012),  kde je jediným předmětem ochrany čolek velký  {Triturus cristatus).  EVL se nachází při severním
okraji katastru obce Pravy. Územním plánem obce Pravy je navrženo celkem 29 návrhových ploch. Valná většina z
nich se nachází v dostatečné vzdálenosti  od hranic EVL Michnovka - Pravy  a ze své povahy  nemůže mít ani
zprostředkovaný vliv na území EVL. Nejblíže území EVL jsou navrženy plochy zeleně K3, K4 a plocha lesní K5,
které mají mít vizuální a akustickou izolační funkci silnice D11 vůči intravilánu obce. Realizací těchto ploch dojde k
oddálení pozemků orné půdy od prostoru EVL, a tím i snížení jistých rizik, vyplývajících z obdělávání polí (vnos
agrochemikálií).

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat,  že hodnocená koncepce -Územní plán Pravy  -
nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav populace čolka velkého, který tvoří jediný předmět ochrany
EVL Michnovka - Pravy.

Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek a stanovených limitů
žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo socioekonomické oblasti a podpoří trvale
udržitelný  rozvoj  území,  aniž  by  negativně  zasáhl  do  životního  prostředí  obce  nebo  kterékoliv  z  evropsky
významných chráněných lokalit.

Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění.

2.  Stanovisko příslušného  úřadu  z hlediska  přijatelnosti  vlivů záměru na životní  prostředí  s uvedením
podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
posouzení vlivů návrhu územního plánu Pravy na životní prostředí vydává podle ust. § 10g zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)

S O U H L A S N É  S T A N O V I S K O
k vyhodnocení vlivů

Ú Z E M N Í H O  P L Á N U  P R A V Y

na životní prostředí

za těchto podmínek:

1. Plochy SV a SK vymezit  jako plochy bez vlivu za hranice plochy, tj. doplnit v podmínkách využití  ploch
podmínku umístění zařízení výroby/zemědělství a služeb, které svým provozem a technickými zařízeními
nenarušuji kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.

2. V  konkrétní  projektové  dokumentaci  záměrů  na  zastavitelných  plochách  upřednostňovat  záměry  s
nejmenším vlivem na ZPF. Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem.
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3. Před zahájením výstavby  objektů na současných zemědělských plochách provést  opatření k zabránění
znehodnocení ornice.

4. U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného zneškodnění dešťových,
splaškových a průmyslových vod.

5. V ploše Z15 respektovat podmínky souhlasného stanoviska KU Pardubického kraje k záměru realizace
stavby „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč - D11, Varianta B" (č.j. KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI).

Krajský úřad závěrem uvádí,  že oznamovatel  předloží  úřadu příslušnému podle ust. § 20 zákona (pro záměry,
které jsou uvedeny v ustanovení § 4, odst. 1 zákona o posuzování vlivů, a které lze podle předložené koncepce
umístit v návrhových plochách, oznámení záměru, popř. oznámení podlimitního záměru. Zpracovatel  oznámení
resp. dokumentace by měl při zpracování podkladů respektovat podmínky krajského úřadu uvedené v souhlasném
stanovisku ke koncepci, závěry z posouzení Návrhu ÚP Pravy na životní prostředí.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor
vlivů  schválené koncepce na životní  prostředí  a veřejné  zdraví  a  další  povinnosti  plynoucí  z  § 10h zákona o
posuzování  vlivů  na životní  prostředí.  Výše uvedené povinnosti  je  třeba respektovat  s ohledem na požadavky
směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů

B/I.4e  -  Sdělení,  jak  bylo  stanovisko  podle  §  50  odst.  5  zohledněno,  s  uvedením  závažných  
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Pořizovatel na základě žádosti dle § 50 odst.5 stavebního zákona obdržel stanovisko k vyhodnocení vlivů
Úzenmního plánu Pravy na životní prostředí čj. KrÚ 84282/2013/OŽPZ/ST ze dne 9.12.2013, které bylo souhlasné
s podmínkami, které územní plán zohlednil následovně: 

1. Plochy SV a SK vymezit  jako plochy bez vlivu za hranice plochy, tj. doplnit v podmínkách využití  ploch
podmínku umístění zařízení výroby/zemědělství a služeb, které svým provozem a technickými zařízeními
nenarušuji kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v     území. – Tento požadavek je
zapracován do podmínek využití ploch SV a SK; v ploše SV se jedná o podmínku pro přípustné využití a
v ploše SK se jedná o podmínku pro hlavní využití a přípustné využití.

2. V  konkrétní  projektové  dokumentaci  záměrů  na  zastavitelných  plochách  upřednostňovat  záměry  s
nejmenším vlivem na ZPF.  Nezastavěné plochy  nadále  využívat  stávajícím způsobem. – Územní plán
vymezuje  5  druhů  zastavitelných  ploch;  plošně  největší  jsou  plochy  určené  pro  DS  –  dopravní
infrastrukturu – silniční;  nejvíce plocha určená pro stavbu silnice I/36. Umístění zastavitelné plochy  DS
v územním plánu pro stavbu silnice I/36 vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje, která
musí  být  územním plánem respektována.  Další  zastavitelné  plochy,  plošně  menší  jsou  plochy  SV  –
smíšené obytné – venkovské, BV – bydlení v rodinných domech – venkovské, jedna plocha SK – smíšené
obytné – komerční a poslední plocha plošně nejmenší PV – veřejná prostranství. Územní plán navrhuje
v jednotlivých  plochách  podmínky  jejich  využití,  které  respektují  charakter  obce,  její  hodnoty,  všechny
podmínky, limity v území a příslušnou legislativu. Návrh územního plánu nevymezuje rozvojové plochy na
bonitně cenných půdách s výjimkou malé části plochy Z1a malé části plochy Z16, které obě jsou převzaty
do návrhu ze stávajícího ÚPSÚ. Nejvýznamnější zábor zemědělské půdy je požadován v ploše Z15 určené
pro umístění přeložky silnice I/36; převážná většina záborů je lokalizována na půdách ve IV. a V. třídy
ochrany ZPF. Řešení konkrétních projektových dokumentací záměrů na zastavitelných plochách není již
předmětem územního plánu  ale  dalšího  stupně řízení  (územního,  stavebního  apod.),  ve  kterých bude
soulad s územním plánem a platnou legislativou pro jednotlivé záměry prověřován. Nezastavěné plochy -
dle  územního  plánu   nezastavěné  území  je  chráněno  stanovenou  koncepcí  rozvoje  území  obce –  je
chráněno  před  umisťováním  staveb,  zařízení  a  opatření,  které  nejsou  v souladu  s jeho  stávajícím
charakterem, ale ani s navrhovaným venkovským charakterem obce Pravy.  

3. Před zahájením výstavby  objektů na současných zemědělských plochách provést  opatření k zabránění
znehodnocení ornice. – Tento požadavek není předmětem řešení územního plánu ale dalších navazujících
řízení.  

4. U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného zneškodnění dešťových,
splaškových a průmyslových vod. – Územní plán řeší koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro
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její  umisťování  pro  celé  řešené  území;  základní  systém  likvidace  splaškových  vod  je  splaškovou
kanalizační sítí napojenou na ČOV Pravy, rozvoj je umožněn dle regulativů jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití. Dešťové vody budou likvidovány využitím stávající dešťové kanalizace a zasakováním.
Jednotlivé  projektové  záměry  musí  stanovenou  koncepci  územního  plánu  respektovat.  Způsob  řešení
kanalizace u jednotlivých projektových záměrů není již předmětem územního plánu.  

5. V ploše Z15 respektovat podmínky souhlasného stanoviska KU Pardubického kraje k záměru realizace
stavby „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč - D11, Varianta B" (č.j. KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI). –
Plocha Z15 je zastavitelnou plochou DS - dopravní infrastruktury – silniční pro stavbu silnice I/36, která
vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace kraje (ZÚR Pk). Územní plán zpřesňuje dle výsledků
řízení EIA v rámci koridoru stanoveného ZÚR Pk plochu pro umístění budoucí stavby silnice, která odvede
velkou část tranzitní dopravy ze zastavěného území obce. Souhlasné stanovisko KU Pardubického kraje k
záměru realizace stavby „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč - D11, Varianta B" (č.j. KrÚ 211-
48/2007/OŽPZ/JI)  je  zohledněno  ve  Vyhodnocení  vlivů  ÚP  Pravy  na  životní  prostředí  a  také  ve
Vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území;  toto  stanovisko  stanovuje  podmínky
k záměru realizace této stavby, která není předmětem řešení územního plánu. Podmínky bude nutné plně
respektovat v rámci projektových příprav této stavby a při její následné realizaci. 

Na základě výše uvedeného jsou podmínky souhlasného stanoviska odboru životního prostředí územním
plánem zohledněny.

B/I.5  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa

B/I.5a - Vy  hodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

Vyhodnocení  záboru  zemědělské půdy  je provedeno v rozsahu řešení  navrhovaného v územním plánu
Vidče. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášku č.
13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především s ohledem na
přílohu  č.  3  této  vyhlášky.  Vyhodnocení  je  rovněž  v souladu  s požadavky  metodického  pokynu  MŽP  ČR  č.j.
OOLP/1067/96.  Nedílnou  součástí  odůvodnění  požadavků  na  zábor  ZPF  je  Výkres  předpokládaných  záborů
půdního fondu (výkres č. B/II.3) obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a
do tříd ochrany ZPF. 

Navrhované plochy řešené tímto územním plánem s dopadem do ploch ZPF se nachází na zemědělských
půdách zařazených do BPEJ:

Kód BPEJ  tř.
ochrany

Kód funkčního využití a čísla lokalit

  3.42.00 II. ZP (K2), ZP (K4),
SV (Z1), SV (Z16)

      3.13.00 III.
DS (Z15), DS (Z18)

  3.16.02 III.
DS (Z15)

  3.19.11 III. ZP (K4)

  3.44.00 III. ZP (K2), ZP (K4), ZP (K9), ZP (K16),
SV (Z1), PV (Z11), SV (Z16)

  3.45.01 III. ZP (K1), ZP (K3), ZP (K8),

  3.46.10 III.
SV (Z2), PV (Z11)

  3.47.00 III. ZP (K3), ZP (K4)
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  3.19.51 IV. ZP (K3), ZP (K4)

  3.20.11 IV. ZP (K4)

  3.20.51 IV. ZP (K4)

3.21.10 IV.
DS (Z15)

  3.22.10 IV. ZP (K12),
SV (Z2), SV (Z3), SV (Z5), BV (Z6), BV (Z7), BV (Z8), BV (Z9), PV (Z11), DS (Z15)

  3.22.12 IV.
DS (Z15)

  3.23.10 IV. ZP (K8),
SV (Z2), SV (Z3), BV (Z7), PV (Z11)

  3.51.11 IV.
BV (Z6), DS (Z15)

  3.54.11 IV. ZP (K1), ZP (K4), ZP (K9),
DS (Z17)

  3.64.01 IV.
DS (Z17)

  3.21.12 V. ZP (K12),
SV (Z2), SV (Z3), BV (Z7), BV (Z9), SK (Z10), PV (Z11), DS (Z13), DS (Z14), DS (Z15), DS (Z18)

3.67.01 V. ZP (K9)

Součet všech navrhovaných ploch je cca. 40ha, z toho 37ha je nárok na zábor ZPF. Cca 4ha záboru
ZPF tvoří navrhované plochy krajinné zeleně (opatření  ke zlepšení  retenčních schopností  krajiny,  která
druhotně  mohou  plnit  funkci  protierozních  opatření,  a  protihluková  opatření).  Bilance  návrhových
zastavitelných  ploch  zhruba  odpovídá  bilanci  návrhových  ploch  původního  územnímu  plánu  a
schválenému záboru. Jedna výraznější rozvojová lokalita původního územního plánu byla zcela zrušena,
naopak jedna navržena nově (podrobně viz tabulka v kap. B/I.2c čl. 6 ).
Podrobné  zdůvodnění  všech  lokalit,  vč.  informace,  které  lokality  byly  předmětem řešení původního  územního
plánu, je uvedeno dále.

� Údaje o investicích do půdy

Ve  správním  území  obce  Pravy  byly  provedeny  investice  do  půdy,  jimiž  jsou  odvodnění  pozemků
(meliorace). Před vlastní realizací navržených ploch uvedených v následujících řádcích musí být v rámci projektové
přípravy provedeno podrobné vyhodnocení stávající meliorační sítě s tím, že musí být zajištěna její funkčnost na
plochách zemědělského půdního fondu, které nebudou zastavovány. Řešení územního plánu se dotýká investic do
půdy v navržených plochách bydlení smíšeného obytného venkovského SV Z1, Z2 a ploše silniční dopravy Z17.
Ostatní plochy se systému odvodnění nedotýkají.

� Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení

Na území obce Pravy se nenachází žádný rozsáhlý zemědělský areál ani farma. 

� Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k     zajištění ekologické stability území

Zemědělský půdní fond (včetně zahrad, luk a pastvin)  tvoří téměř 62% z celkové plochy správního
území obce Pravy řešeného územním plánem. Orná půda představuje 87% celkové plochy ZPF. Podrobně (dle
údajů KN k 1. 3. 2013) jsou údaje o uspořádání ZPF uvedeny v následující tabulce.
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ZPF celkem 
z toho:

235ha
z toho:

61,8% k. ú. Pravy
z toho:

Orná půda 205 87%
Trvalé travní porosty 21 9%
Zahrady a sady 9 4%

Území  obce  Pravy  se  vyznačuje  velkými  plochami  ekologicky  nestabilních  společenstev  –
velkohospodářsky  obdělávaných  polích  s  minimálním  zastoupením  ekologicky  stabilních  ploch  (meze,  aleje).
Krajina je prakticky nečleněná a velmi podléhá vodní i větrné erozi. 

Územní plán navrhuje velké množství přírodní zeleně. Jedná se mimo jiné i o plochy ke zvýšení ekologické
stability krajiny i její produkční funkce (zadržování vody v krajině, tvorba krajiny apod., druhotně též snížení eroze).
K zabezpečení funkce chybějících částí biokoridoru ÚSES byly navrženy plochy přírodní zeleně K1 - 4, 8, 9, 16.
Navrženy  jsou velké plochy  přírodní zeleně opatření  ke zlepšení  retenčních schopností  krajiny,  které druhotně
mohou plnit  i  funkci protierozních opatření (K1 – 5, 8, 9,  12 a 16). Zeleň je přípustnou funkcí (je v souladu s
přípustným využitím) ploch NZ. V plochách NZ je tedy přípustné vysazovat liniovou či bodovou zeleň, a realizovat
tak  i  opatření  vedoucí  ke  zvyšování  retenční  schopnosti  krajiny  či  krajinotvorná  opatření  i  v  plochách
zemědělských, tedy na převládající ploše katastru obce. Navržené prvky zeleně a zalesnění (K4, 5) ve vazbě na
dálnici D11 romě zlepšení retenčních schopností krajiny plní i funkci protihlukovou a snížení prašnosti, eventuelně
též  protierozní.  Rozsáhlejší  komplexy  lesa  obec  obklopují  ze  všech  stran.  Návrh  přírodní  zeleně  a  zalesnění
představuje posílení diverzifikace krajiny (dosud 87% ZPF jako orná půda). S výjimkou ploch u dálnice (K3, 4, 5)
mají všechny ostatní navržené plochy výraznou krajinotvornou fci.

Koeficient  ekologické stability  (KES) pro obec Pravy  je 0,55.  Dle klasifikace hodnot  ekologické stability
(Míchal,  1985)  se u 0,4  <  KES  < 0,8  jedná o území málo  stabilní  –  intenzivně  využívanou  kulturní  krajinu  s
výrazným uplatněním agroindustriálních prvků.

K zajištění  ekologické  stability  byly  dále  územním plánem Pravy  vymezeny  a  stabilizovány  stávající
prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), jež mají zásadní dopad na schopnost reprodukce krajiny
(více v kap. B/I.3a // ÚSES).  K zabezpečení funkce chybějících částí biokoridoru ÚSES byla navržena plocha
přírodní zeleně K1 – 4, 8, 9, 16.

� Údaje o administrativní organizaci území

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5 000 vyznačena hranice katastrálního území
obce Pravy. Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1,
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 1.3.2013 a navržená hranice zastavitelných ploch. V Hlavním
výkrese  (výkres  č.  A/II.2)  jsou  zároveň  znázorněny  funkční  plochy  ZPF  dle  skutečného  stavu  mimo  hranice
zastavěného území a bez rozlišení, zda se jedná o velkovýrobně nebo malovýrobně obhospodařované plochy ZPF.
Jejich  podrobnější  rozlišení  (dle  právního  stavu,  tj.  údajů  katastru  nemovitostí)  lze  dohledat  ve  výkrese
předpokládaných záborů půdního fondu (výkres č. B/II.3).

� Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF

a) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné venkovské (SV) a plochy bydlení
venkovského (BV)

Jedná se o plochy zabezpečující rozvoj obytné funkce obce Pravy (BV), případně v kombinaci s možnosti
realizace výrobních i nevýrobních služeb a zemědělství (SV). Navrženo je celkem 8 lokalit (BV Z 6 - 9, SV Z1 – 5,
16),  v nichž  je  předpokládáno  využití  pro  výstavbu  rodinných  domů (případně  s vyšším podílem hospodářské
složky a zemědělství). Jejich celková výměra i nárok na zábor zemědělské půdy představuje kolem 4,6 ha, což je
odpovídající množství s ohledem na demografii a polohu sídla v blízkosti Pardubic a s ohledem na to, že mezi lety
1964 – 1990 existovala v Pravech stavební uzávěra (v roce 1961 měla obec Pravy 123 obyvatel, k dnešnímu dni
95. Více v kap. B/I.3a // Bydlení). Tyto lokality byly určeny především na základě analýzy historického vývoje sídla,
půdorysného uspořádání a umístění sídla v krajině (viz. průzkumy a rozvory) a dále byly vyhodnoceny a případně
zapracovány požadavky žadatelů a záměry z platného ÚPSÚ (viz. kap. B/I.2c čl. 6). U všech lokalit jsou zajištěny
podmínky pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Velká část lokalit byla řešena už v původním ÚPSÚ a do územního plánu jsou po vyhodnocení rozsahu,
tvaru,  využitelnosti  a  vztahu  k  zásadám ochrany  zemědělského  půdního  fondu  přebírány  (viz.  níže  uvedená
tabulka).  Jedna rozvojová  lokalita  ÚPSÚ byla  ÚP Pravy  zrušena.  Je navrhována pouze  1  zcela  nová  lokalita
s celkovou výměrou 1,6ha, které dotváří urbanistickou koncepci scelování sídla. 
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Podrobné porovnání plochy změn ÚPSÚ a změny č.1, které byly návrhem ÚP převzaty, upraveny nebo zrušeny –
viz. tab. v kap. B/I.2c čl.6).

Návrhem ploch pro bydlení  nejsou zabírány  půdy  s vysokým stupněm ochrany.  Povrchové vody  budou
přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny otevřenými příkopy do místních vodotečí
tak, aby  nedocházelo k vodní erozi.  Dílčí  řešení  jednotlivých pozemků a staveb musí následně při  územním a
stavebním řízení  mj.  prokázat,  že  jednotlivé  plochy  budou  dostatečně  zabezpečeny  proti  splachům.  Návrhem
nevzniknou zemědělsky nepřístupné pozemky.

b) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné komerční (SK)
Jedná se o jedinou plochu výroby a zemědělství. S ohledem na chrakter a velikost sídla je navržena jako

smíšená. V obci se v současné době nenachází  žádný objekt zemědělské nebo průmyslové výroby.  Plocha je
navržena ve vazbě na plánovanou přeložku silnice III/3236 (vyvolanou přeložkou silnice I/36). V zásadě vychází z

kód funkce v ZPF (ha)

Z 1 SV 0,29 0,29 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 2 SV 0,97 0,97 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – nově

Z 3 SV 1,08 1,03 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 5 SV 0,39 0,31 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 16 SV 0,13 0,13 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 6 BV 0,32 0,32 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 7 BV 0,69 0,69 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – převzata 

Z 8 BV 0,6 0,6 scelení struktury sídla, bezkonfliktní rozšíření sídelní struktury – nově

Z 9 BV 0,24 0,23

CELKEM 4,71 4,57

číslo 
plochy

plocha 
celkem (ha)

hodnocení lokality ve vztahu k ÚPSÚ Pravy, vč. jeho změn + odůvodnění návrhu 
lokality s ohledem na zásady ochrany ZPF

koncepčnější oddělení bydlení a výroby; lepší vazba výroby na dopravu  - částečně převzata

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 6 BV 0,32 0 0,32 0,32 0 0 0 0 0,32 0

Z 7 BV 0,69 0 0,69 0,69 0 0 0 0 0,08 0,61

Z 8 BV 0,6 0 0,6 0,6 0 0 3.22.10 0 0 0,6 0

Z 9 BV 0,24 0 0,23 0,23 0 0 0 0 0,13 0,1

CELKEM 1,85 0 1,84 1,84 0 0 0 0 1,13 0,71

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.22.10 

3.51.11

3.22.10 

3.23.10 

3.21.12

3.22.10 

3.21.12

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 1 SV 0,29 0 0,29 0 0,29 0 0,2 0,09 0 0

Z 2 SV 0,97 0 0,97 0,97 0 0 0 0,35 0,15 0,47

Z 3 SV 1,08 0 1,03 1,03 0 0 0 0 0,39 0,64

Z 5 SV 0,39 0 0,31 0,31 0 0 3.22.10 0 0 0,31 0

Z 16 SV 0,13 0 0,13 0 0,13 0 0,01 0,12 0 0

CELKEM 2,86 0 2,73 2,31 0,42 0 0,21 0,56 0,85 1,11

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.42.00 

3.44.00

3.46.10 

3.22.10 

3.23.10 

3.21.12

3.22.10 

3.23.10 

3.21.12

    3.42.00     

3.44.00
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koncepce stávající ho ÚPSÚ (viz. kap. B/I.2c čl.6).  V souvislosti s příležitostí (zbourán vyhořelý statek na parc.č.
722) byla přehodnocena urbanistická koncepce této části území.

c) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy dopravní infrastruktury (DS) a veřejných 
prostranství (PV)

Navrhováno  je  celkem  5  ploch  pro  silniční  dopravu  a  1  plocha  veřejných  prostranství  k zajištění
prostupnosti  území,  výstavbě  přeložky  komunikace  I/36  (Z15)  a  návazné  zlepšení  prostorových  parametrů
stávajících komunikací (Z13, 14 a 15), vytvoření podmínek pro realizaci cyklostezky Lázně Bohdaneč – Klamoš
(Z17, 18) a k zpřístupnění nově navrhovaných zastavitelných ploch (Z11). U ploch pro silniční dopravu a veřejná
prostranství  se  jedná  o  plochy  veřejně  prospěšných  staveb.  Dopad  ploch  veřejných  prostranství  do  ZPF  je
minimální. U ploch silniční dopravy se jedná o cca 25ha, přičemž reálný zábor v případě realizace záměru přeložky
silnice I/36  bude několikanásobně menší (max. 2,6ha – osa předpokládané trasy  komunikace je vyznačena v
Koordinčním výkrese, č. B/II.2.  Navrhovaná komunikace bude třídy S11,5/90 šířky 11,5m – ve výpočtu odhadu
reálného záboru je uvažována šířka komunikace včetně terénních úprav, tj. 15m).  Po výstavbě komunikace (DS
Z15) zbývající plochy koridoru zůstanou i nadále součástí zemědělského půdního fondu (viz. kap. A/I.4a // Silniční
doprava). Předpokládaný zábor pro výstavbu cyklostezky Lázně Bohdaneč – Klamoš je zanedbatelný. 

• Předpokládané reálné zábory

• Předpokládané celkové zábory

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 15 DS 3,08 0 2,64 2,64 0 0 0 0,22 1,64 0,78

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.13.00 

3.22.10 

3.22.12 

3.51.11 

3.21.12

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 10 SK 2,46 0 2,46 2,46 0 0 3.21.12 0 0 0 2,46

CELKEM 2,46 0 2,46 2,46 0 0 0 0 0 2,46

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 13 DS 0,02 0 0,01 0,01 0 0 3.21.12 0 0 0 0,01

Z 14 DS 0,04 0 0,04 0,04 0 0 3.21.12 0 0 0 0,04

Z 15 DS 26,72 0 25,02 24,87 0,1 0,05 0 2,65 14,62 7,75

Z 17 DS 0,58 0 0,24 0 0,24 0 0 0 0,24 0

Z 18 DS 0,13 0 0,13 0,13 0 0 0 0,05 0 0,08

CELKEM 27,49 0 25,44 25,05 0,34 0,05 0 2,7 14,86 7,88

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.13.00 

3.16.02 

3.21.10 

3.22.10 

3.22.12 

3.51.11 

3.21.12

3.64.01 

3.54.11

3.21.12 

3.13.00
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d) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury (TE)
Nejsou navrženy.

e) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy přírodní zeleně (ZP) a plochy lesní (NL)
Jedná se mimo jiné i o plochy ke zvýšení ekologické stability  krajiny i její produkční funkce (zadržování

vody v krajině, tvorba krajiny apod., druhotně též snížení eroze). 
Celková výměra lokalit činí cca 5ha, z toho 4ha jsou také zemědělskou půdou. V předchozím územním

plánu nebyly tyto plochy řešeny.  K zabezpečení funkce chybějících částí biokoridoru ÚSES byla navržena plocha
přírodní zeleně K1 – 4, 8, 9, 16.  Územní plán navrhuje velké množství přírodní zeleně. Jedná se mimo jiné i o
plochy  ke zvýšení  ekologické stability  krajiny  i  její  produkční  funkce (zadržování  vody  v krajině,  tvorba  krajiny
apod.,  druhotně  též  snížení  eroze).  K zabezpečení  funkce  chybějících  částí  biokoridoru  ÚSES  byly  navrženy
plochy přírodní zeleně K1 - 4, 8, 9, 16. Navrženy jsou velké plochy přírodní zeleně opatření ke zlepšení retenčních
schopností  krajiny,  které druhotně mohou plnit  i  funkci protierozních opatření (K1 – 5, 8, 9, 12 a 16). Zeleň je
přípustnou funkcí  (je  v  souladu  s přípustným využitím) ploch NZ.  V plochách NZ je tedy  přípustné  vysazovat
liniovou  či  bodovou  zeleň,  a  realizovat  tak  i  opatření  vedoucí  ke  zvyšování  retenční  schopnosti  krajiny  či
krajinotvorná opatření i v plochách zemědělských, tedy na převládající ploše katastru obce. Navržené prvky zeleně
a zalesnění (K4, 5) ve vazbě na dálnici D11 romě zlepšení retenčních schopností krajiny plní i funkci protihlukovou
a snížení prašnosti, eventuelně též protierozní. Rozsáhlejší komplexy lesa obec obklopují ze všech stran. Návrh
přírodní zeleně a zalesnění představuje posílení diverzifikace krajiny (dosud 87% ZPF jako orná půda). S výjimkou
ploch u dálnice (K3, 4, 5) mají všechny ostatní navržené plochy výraznou krajinotvornou fci.

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

K 1 ZP 0,22 0 0,12 0,06 0,06 0 0 0,01 0,11 0

K 2 ZP 0,37 0 0,37 0 0,37 0 0,25 0,12 0 0

K 3 ZP 0,1 0 0,08 0,06 0,02 0 0 0,07 0,01 0

K 4 ZP 1,89 0 1,75 0 1,75 0 0,12 0,39 1,24 0

K 8 ZP 0,61 0 0,37 0,33 0,04 0 0 0,31 0,06 0

K 9 ZP 0,48 0 0,29 0,29 0 0 0,02 0,09 0,07 0,11

K 12 ZP 0,81 0 0,61 0,61 0 0 0 0 0,34 0,27

K 16 ZP 0,27 0 0,26 0 0,26 0 3.44.00 0 0,26 0 0

CELKEM 4,75 0 3,85 1,35 2,5 0 0,39 1,25 1,83 0,38

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.45.01 

3.54.11

3.42.00 

3.44.00

3.45.01 

3.47.00 

3.19.51

3.42.00 

3.19.11 

3.44.00 

3.47.00 

3.19.51 

3.20.11 

3.20.51 

3.54.11

3.45.01 

3.23.10

3.42.00 

3.44.00 

3.54.11 

3.67.01

    3.21.12     

3.22.10

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

Z 11 PV 0,42 0 0,39 0,39 0 0 0 0,13 0,22 0,04

CELKEM 0,42 0 0,39 0,39 0 0 0 0,13 0,22 0,04

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)

3.44.00 

3.46.10 

3.22.10 

3.23.10 

3.21.12
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Závěr:
Návrh  nových  zastavitelných  ploch  pro  obytnou  výstavbu  vychází  především  z urbanistické  koncepce

území a ze stávajících omezení. Návrhem předkládaného územního plánu je snaha o scelení zastavěného území a
vlastního sídla a dále nastínit koordinovaný rozvoj, co nejméně náročný na veřejnou infrastrukturu. Snahou bylo
vytvořit potenciálním stavebníkům dostatečnou nabídku vhodných a reálně dostupných pozemků v obci. Bydlení je
spolu s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších stabilizačních
faktorů obyvatelstva. Z tohoto důvodu byly  navrženy  nové plochy  pro bydlení nad rámec ÚPSÚ a zároveň byly
některé plochy zrušeny či upraveny. Návrhem územního plánu je tak uvažováno navýšení ploch určených pro
bydlení,  umožňující  předpokládanou  výstavbu  v celkové  výši  asi  21  bj,  což  představuje  nárůst  počtu
obyvatel na stav z roku 1961. 

Všechny navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu a veřejnou infrastrukturu vycházejí  z
koncepce urbanistického řešení celého sídla (viz. průzkumy a rozbory), nadřazené ÚPD, závazných územně
plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů. 

Souhrnná přehledná tabulka bilance předpokládaných dopadů na půdní fond pro jednotlivé navrhované plochy 
s rozdílným způsobem využití:  

Kód
plochy

Popis plochy ZPF
(ha) Třída ochrany

II III IV V

SV Smíšené obytné - venkovské 2,73 0,21 0,56 0,85 1,11
BV Bydlení v rodinných domech - venkovské 1,84 0 0 1,13 0,71
SK Smíšené obytné - komerční 2,46 0 0 0 2,46
PV Veřejná prostranství 0,39 0 0,13 0,22 0,04
DS Dopravní infrastruktura - silniční 25,44 0 2,7 14,86 7,88
NL Plochy lesní 0 0 0 0 0
ZP Zeleň přírodní 3,85 0,39 1,25 1,83 0,38

40,4 0,6 4,64 18,89 12,58

Celková  plocha  dotčení  zemědělské  půdy  dle  předchozí  tabulky  dosahuje  cca  37ha. Velká  část
zastavitelných ploch byla součástí navržených ploch již v předchozím schváleném územním plánu. Plochy krajinné
zeleně nebyly v platném ÚPSÚ řešeny vůbec. Jejich potřeba vznikla mj. potřebou kompenzovat hygienické vlivy
sousední dálnice D11 a dále ekologicky i esteticky stabilizovat krajinu.

Z hlediska kvality půd návrhem územního plánu prakticky není dotčen vysokobonitní půdní fond (I.
a II. tř. ochrany). Dotčeny jsou zejména půdy s průměrnou a podprůměrnou kvalitou (půdy pro zemědělské využití
postradatelné  a  efektivněji  využitelné  jiným způsobem).  Do III.  tř.  ochrany  jsou  sloučeny  půdy  v  jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využit pro eventuální výstavbu. Tyto půdy jsou navrženy k záboru převážně pro přírodní zeleň (tj. k
produkčnímu využití) a pro plochy nadmístního záměru silniční dopravy (kde reálný zábor bude řádově menší).
Celkové  dotčení  ploch  II.  třídy  ochrany  tvoří  cca  1,5%  celkových  předpokládaných  záborů  ZPF.  Jedná  se  o
minimální  zábor v přímé vazbě na zastavěné území a dále o izolační zeleň (kompenzace hluku a prašnosti  z
dálnice D11) a zajištění funkčnosti ÚSES.

 
Konečný  zábor  ZPF  však  bude  ještě  dále  podstatně  minimalizován  zejména  při  konkrétním

umisťování  zástavby  a  vymezení  dopravní  a  technické  infrastruktury,  vše  v návaznosti  na  zpracování
podrobné projektové dokumentace. Část navržených ploch pro funkci smíšenou obytnou bude plnit funkci
zahrad a zůstane tak zemědělskému využití. Předloženým návrhem územního plánu Pravy je v přijatelném
rozsahu  uspokojen  požadavek  na  rozvoj  obce  spočívající  zejména  v rozvoji  obytné  funkce,  vše  při

v ZÚ (ha)

druh pozemku

BPEJ

třída ochrany ZPF

II. III. IV. V.

K 5 NL 0,57 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0

CELKEM 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0

číslo 
plochy

kód 
funkce

plocha 
celkem 

(ha)

v ZPF 
(ha)

orná 
půda 
(ha)

trvalý 
travní 
porost 

(ha)

zahrady 
a sady 

(ha)
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maximálním  respektování  zásad  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  (především  §  4  a  5  zák.
č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. 

B/I.5b -   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k     plnění 
funkcí lesa

Z celkové  výměry  území  řešeného  územním plánem  (381  ha)  zaujímají  plochy  lesů  26,3%  (100ha).
Všechny lesy mají hospodářský charakter. Rozvojové zastavitelné plochy nezasahují do ploch určených pro funkci
lesa s výjimkou ploch silniční dopravy DS (Z15, 17).

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení

Navrženým řešením dojde k záboru PUPFL pouze z důvodu vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou
stavbu přeložky  silnice I/36 (DS - Z15)  v jihovýchodní  části  řešeného území a pro realizaci  cyklostezky  Lázně
Bohdaneč – Klamoš (DS - Z17).

Záměr realizace přeložky silnice I/36 vychází z vyšší územně plánovací dokumentace (Zásady územního
rozvoje Pardubického kraje) a koridor je zapracován v šířce 150m. Trasa již vychází z podrobnější dokumentace:
technické vyhledávací  studie zpracované firmou Transconsult  s.r.o.  v roce 1997 (EIA v roce 2009).  Dotčen je
výhradně hospodářský les, a to pouze na 0,23ha. Reálný zábor však bude prakticky nulový (nejekonomičtější
vedení přeložky silnice I/36 je v trase stávající silnice III/3236). Po dokončení výstavby se předpokládá navrácení
veškerých možných pozemků do PUPFL.

V případě záměru cyklostezky  Lázně Bohdaneč – Klamoš lze  říci,  že  se jedná o  malou  jednoduchou
liniovou stavbu s minimálními prostorovými nároky, a tedy i minimálními reálnými zábory PUPFL. Cyklostezka je
vedena souběžně  se  silnicí  II/323.  Pro  cyklostezku  byla  v  roce  05/2008  zpracována  projektová  dokumentace
„Chodník Pravy – Rohovládova Bělá, zpracovatel Ing. arch. Bartoš“. Mělo se (ze strany ŘSD) jednat o kompenzaci
dopravního zatížení obce Pravy vlivem výstavby dálnice D11. Projekt nebyl realizován, protože obec Pravy neměla
možnost majetkoprávně dosáhnout na přípravu pozemků pro stavbu. Dotčen je výhradně hospodářský les, a to
pouze na 0,34ha. Reálný zábor však bude minimální (plocha Z17 kreslena v proměnné šířce cca 10m, reálně se
však bude  jednat  o  komunikaci  šířky  cca  3m).  Po  dokončení  výstavby  se  předpokládá  navrácení  veškerých
možných pozemků do PUPFL.

V případě obou výše zmíněných záměrů se jedná o okrajové části lesního masivu, tedy i méně významné z
hlediska plnění funkcí lesa, a jejich zábor tedy nebude představovat nevhodné dělení lesa z hlediska jeho ochrany,
ohrožení  stability  lesního  porostu  a  porostů  sousedních.  Dopad  na  jeho  organizaci  a  zpřístupnění  bude  dále
prověřován v podrobnějších projektových dokumentacích, kde bude upřesněn i reálný zábor lesa.

 Ostatní plochy nepředstavují dopady do PUPFL.

Číslo Kód celk. výměra (ha) PUPFL
(ha)

Poznámka

Z15 DS 26,72 0,23 -

Z17 DS 0,58 0,34 -

Do pásma 50 m od lesa zasahují zastavitelné plochy pouze pro silniční dopravu.
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B/I.6  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

V rámci procesu opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne 15. října 2014 nebyla obdržena
žádná námitka.

Následuje tabulková část.
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VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY– NÁMITKY 

Ostatní subjekty a 
veřejnost

Námitky Rozhodnutí o námitce

1. Jiří Brož, Pravy 53,
833 41 Lázně 
Bohdaneč.
Námitka byla obdržena
na veřejném 
projednání dne 
20.3.2014 v 16:32 h

Námitka č. 1
Prosím  o  změnu  podmínky  na  ploše  Z10  pro
fotovoltaické elektrárny.  Prosím o povolení  fotovoltaiky
na střeše. (Smíšené komerční plochy).
Odůvodnění námitky:
-Ekologický provoz budovy
- Menší náročnost na energetický provoz

Plocha  s rozdílným  způsobem  využití  Z10  leží  na
pozemku p.č. 730/3 k.ú. Pravy, který je ve vlastnictví
Jiřího a Marcely Brožových, Pravy 53, 833 41 Lázně
Bohdaneč.  Pořizovatel  vyhodnotil  námitku  pana
Jiřího Brože, vlastníka pozemku p.č. 730/3 k.ú. Pravy,
jako  námitku  podanou  v souladu  §  52,  odst.  2
stavebního zákona.

Námitka se přijímá.
Námitka  se  přijímá,  projektant  vhodným způsobem
doplní  do  kapitoly  A/I.6b,  do  podmínek  pro  využití
plochy SK – smíšené obytné - komerční (plocha Z10)
možnost  realizace  fotovoltaických  panelů  na  střeše
objektů. 

Odůvodnění:
Návrh  územního  plánu  pro  plochu  SK –  smíšenou
obytnou – komerční,  uvádí  jako nepřípustné využití
fotovoltaické, solární a sluneční elektrárny a další. Z
výčtu  nepřípustného  využití  plochy  SK  není  jasné,
zda  je  možné  v této  ploše  umisťovat  fotovoltaické
panely na střeše objektů. Na základě diskuze na toto
téma  na  veřejném  projednání  bylo  projektantem
sděleno, že umístění zařízení fotovoltaických panelů
na  střeše objektu  do  nepřípustného využití  nepatří.
Tato skutečnost bude napravena – projektant výčet
upřesní.

Použité podklady:  
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
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2. Diana Pavlisová
Pravy 55
533 41 Lázně 
Bohdaneč, námitka ze 
dne 12.3.2014

Námitka č. 2

Území dotčené námitkou: Plocha ZP (K15) na pozemku 
p. č. 684 k. ú. Pravy

Já  Pavlisová  Diana  jako  vlastník  pozemku  684  -  v
katastr,  území  Pravy  –  LV  421.  NESOUHLASÍM  s
žádnými navrhovanými změnami na mém pozemku a
žádám o zachování stávajícího stavu našich parcel.

Odůvodnění:

Umístěni ZP (zeleně přírodní) - K15 na mém pozemku.
S  Vašimi  odůvodněními  zásadně  nesouhlasím.
Prostupnost krajiny již byla vyřešena v roce 2010 .

C.3b.2 -  Vliv  na  využití  silných  stránek  a  příležitostí
řešeného  území v  této  části  uvádíte  :  podmínky  pro
rekreaci  jsou  podpořeny  návrhem  ploch  K1až  16.
Všechny tyto plochy jsou kromě svých hlavních funkcí
odůvodněny  i  zlepšením  pěší  prostupnosti  krajiny
(základní denní rekreace - pěší a cyklo). Tudíž by byla
zabrána část orné půdy. Prostupnost krajiny je řešena
cestami viz. platné Komplexní úpravy obce Pravy, proto
je opět bezdůvodné uměle vytvářet nové cesty, které by
byly vzdálené od stávajících pouhých 300 - 500 m !

Tyto  pozemky  mám  v  úmyslu  i  nadále  zemědělsky
využívat a v žádném případě nesouhlasím, aby na nich
byla  umístěna  jakákoliv  přírodní  zeleň,  tak  jak  je
navrženo v návrhu úprav.

Osobně  výše  uvedené  záležitosti  považuji  za
omezování  vlastnických  práv,  neboť  neexistují  žádné
závažné důvody ke změnám , se kterými nesouhlasím.
Navrhovaný pás s funkčním využitím ZP přes můj výše
uvedený pozemek není funkční a nemůže být funkční,
neboť  trvám  na  stávajícím  způsobu  využití  tohoto

Pořizovatel vyhodnotil námitku paní Diany Pavlisové,
Pravy  55,  533  41  Lázně  Bohdaneč,  vlastníka
pozemku p.č.  684  k.ú. Pravy, jako námitku podanou
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.

Námitka se přijímá.
Námitka  se  přijímá,  projektant  p  lochu  s     rozdílným
způsobem  využití    ZP  -  zeleň  přírodní,  která  je
současně plochou změny v     krajině -  K15 v     celé její
délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.

Odůvodnění:
Plocha  změny  v krajině  -  K15  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  vytvoření  plynulého  přechodu
zastavěného území do intenzivně obhospodařované
krajiny. Zrušením plochy  K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím této plochy také zeleň.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 

Použité podklady:
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
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pozemku.
Ačkoli územní plán řeší budoucí využití území, je třeba
vždy  navrhnout  takové řešení,  které bude směřovat  k
danému  cíli  při  zohlednění  reálných  možností  jeho
naplnění  a  při  zohlednění  nezbytnosti  a  přiměřenosti
navrhovaného řešení; tak tomu ovšem zde není.
Navrhované  vymezení  plochy  ZP  by  způsobilo
nepřípustné  omezení  mých  vlastnických  práv  k  výše
uvedenému pozemku, což by bylo rozporné s ochranou
vlastnického práva dle čl. 11 Listiny základních práv a
svobod a dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních svobod.
Jak vyplývá i z judikatury Nejvyššího správního soudu*),
veškerá  omezení  vlastnických práv  z  územního  plánu
vyplývající musí mít ústavně legitimní a o zákonné cíle
opřené důvody a musí být činěna jen v nezbytně nutné
míře  a  nejšetrnějším  ze  způsobů  vedoucích  ještě
rozumně  k  zamýšlenému  cíli,  nediskriminačním
způsobem  a  s  vyloučením  libovůle  (zásada
proporcionality,  zásada  subsidiarity  a  zásada
minimalizace  zásahu),  jakož  ani  nesmí  přesáhnout
spravedlivou míru.
Tyto  požadavky  zde  nejsou  naplněny,  a  to  již  z  toho
důvodu, že zde není dán žádný závažný důvod pro tento
zásah;  to,  co  jím má  být  řešeno,  je  již  řešeno  jiným
způsobem  (cestní  síť  a  prostupnost  krajiny  je  již
navržena jinými cestami a způsoby) nebo lze toto řešit
jinak (krajinotvorné prvky lze realizovat na jiných, k tomu
vhodnějších  místech),  popř.  toto  řešení  vůbec  k  cíli
nevede  (omezení  rozsahu  zástavby  je  dáno  hranicí
zastavitelného území, nikoli návrhem zeleného pásu).
Jestliže  je  z  výše  uvedeného  nepochybné,  že  návrh
plochy přírodní zeleně (ZP) není v daném místě opřen o
nezbytnost takového zásahu, potom též zde nemůže být
ani dán legitimní důvod pro omezení mých vlastnických
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práv  k  uvedenému  pozemku  v  důsledku  změny  jeho
funkčního využití.

Závěr:

S ohledem na to, že s navrhovaným funkčním využitím
dané  plochy  nesouhlasím  a  nehodlám  jej  realizovat,
jakož ani pro tento zásah do mých vlastnických práv k
mému  výše  uvedenému  pozemku  nejsou  dány
relevantní  důvody,  nemůže  byt  navržené  uspořádání
předmětného  území  v  návrhu  ÚP  Pravy  funkční  a
legitimní  a  nesplňuje  požadavky  na  řešení  území  v
souladu s cíli  a úkoly územního plánování (  §       18 a 19
zákona č. 183/2006 5b.)
V  případě  nerespektování  předložených  námitek  jsme
připraveni  hájit  svá  vlastnická  práva  a  využít  všech
dostupných právních prostředků.

_________________________________________________

*)Za  všechny  lze  odkázat  na  usnesení  rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu z 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao
1/2009-120, v  němž je  mj. potvrzeno, že může „územní plán
představovat  zásadní  omezení  ústavně  zaručeného  práva
vlastnit  majetek  (čl.  11  LZPS),  jež  je  jedním ze  základních
pilířů,  na  nichž  již  po  staletí  stojí  západní  civilizace  a  její
svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mít
zásadně výjimečnou povahu,  musí být prováděny  z  ústavně
legitimních  důvodů  a  jen  v  nezbytně  nutné  míře  a
nejšetrnějším  ze  způsobů  vedoucích  ještě  rozumně  k
zamyšlenému  cíli,  nediskriminačním  způsobem  a s
vyloučením  libovůle  a  být  činěny  na  základě  zákona.  ...
Podmínkou  zákonnosti  územního  plánu,  kterou  soud  vždy
zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá
omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající
mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou
činěna jen v nezbytně nutné míre a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích  ještě  rozumně  k  zamýšlenému  cíli,
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada
subsidiarity a minimalizace zásahu).".
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3. Jan Vaníček
Dobřenice 190
503 25 Dobřenice, 
námitka ze dne  
12.3.2014 

Námitka č. 3

Území dotčené námitkou: Plocha ZP (K15) na pozemku 
p. č. 685 k. ú. Pravy

Já Vaníček Jan jako vlastník pozemku 685 - v katastr,
území Pravy – LV 443. 

NESOUHLASÍM s žádnými  navrhovanými  změnami
na mém pozemku a žádám o zachování stávajícího
stavu mých parcel.

Odůvodnění:

Umístěni ZP (zeleně přírodní) - K15 na mém pozemku.
S  Vašimi  odůvodněními  nesouhlasím,  prostupnost
krajiny již byla vyřešena v roce 2010 .

C.3b.2 - Vliv na využití silných stránek a příležitostí
řešeného území v této části je uvedeno : podmínky pro
rekreaci  jsou  podpořeny  návrhem  ploch  K1až  16.
Všechny tyto plochy jsou kromě svých hlavních funkcí
odůvodněny  i  zlepšením  pěší  prostupnosti  krajiny
(základní  denní  rekreace -  pěší  a  cyklo).  Prostupnost
krajiny je řešena cestami viz. platné Komplexní úpravy
obce  Pravy,  proto  v tomto  nespatřuji  jakýkoliv  důvod
uměle vytvářet  nové cesty,  které by  byly  vzdálené  od
stávajících pouhých 300 - 500 m .

Tyto  pozemky  mám  v  úmyslu  i  nadále  zemědělsky
využívat, z uvedených důvodů nesouhlasím, aby na nich
byla  umístěna  jakákoliv  přírodní  zeleň,  tak  jak  je
navrženo v návrhu úprav.

Navrhovaný pás s funkčním využitím ZP přes můj výše
uvedený pozemek není funkční a nemůže být funkční,
neboť  trvám  na  stávajícím  způsobu  využití  tohoto
pozemku.

Ačkoli územní plán řeší budoucí využití území, je třeba
vždy  navrhnout  takové řešení,  které bude směřovat  k

Pořizovatel  vyhodnotil  námitku  pana  Jana  Vaníčka,
Dobřenice 190, 503 25 Dobřenice, vlastníka pozemku
p.č. 685 k.ú. Pravy, jako námitku podanou v souladu
§ 52, odst. 2 stavebního zákona.

Námitka se přijímá.
Námitka  se  přijímá,  projektant  p  lochu  s     rozdílným
způsobem  využití    ZP  -  zeleně  přírodní,  která  je
současně plochou změny v     krajině -  K15 v     celé její
délce vypustí a nahradí stabilizovanou plochou NZ.

Odůvodnění:
Plocha  změny  v krajině  -  K15  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  vytvoření  plynulého  přechodu
zastavěného území do intenzivně obhospodařované
krajiny. Zrušením plochy  K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím této plochy také zeleň.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 

Použité podklady:
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
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danému  cíli  při  zohlednění  reálných  možností  jeho
naplnění  a  při  zohlednění  nezbytnosti  a  přiměřenosti
navrhovaného řešení; tak tomu ovšem zde není.

Navrhované  vymezení  plochy  ZP  by  způsobilo
nepřípustné  omezení  mých  vlastnických  práv  k  výše
uvedenému pozemku, což by bylo rozporné s ochranou
vlastnického práva dle čl. 11 Listiny základních práv a
svobod a dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních svobod.

Jak vyplývá i z judikatury Nejvyššího správního soudu*),
veškerá  omezení  vlastnických práv  z  územního  plánu
vyplývající musí mít ústavně legitimní a o zákonné cíle
opřené důvody a musí být činěna jen v nezbytně nutné
míře  a  nejšetrnějším  ze  způsobů  vedoucích  ještě
rozumně  k  zamýšlenému  cíli,  nediskriminačním
způsobem  a  s  vyloučením  libovůle  (zásada
proporcionality,  zásada  subsidiarity  a  zásada
minimalizace  zásahu),  jakož  ani  nesmí  přesáhnout
spravedlivou míru.
Tyto  požadavky  zde  nejsou  naplněny,  a  to  již  z  toho
důvodu, že zde není dán žádný závažný důvod pro tento
zásah;  to,  co  jím má  být  řešeno,  je  již  řešeno  jiným
způsobem  (cestní  síť  a  prostupnost  krajiny  je  již
navržena jinými cestami a způsoby) nebo lze toto řešit
jinak (krajinotvorné prvky lze realizovat na jiných, k tomu
vhodnějších  místech),  popř.  toto  řešení  vůbec  k  cíli
nevede  (omezení  rozsahu  zástavby  je  dáno  hranicí
zastavitelného území, nikoli návrhem zeleného pásu).

Jestliže  je  z  výše  uvedeného  nepochybné,  že  návrh
plochy přírodní zeleně (ZP) není v daném místě opřen o
nezbytnost takového zásahu, potom též zde nemůže být
ani dán legitimní důvod pro omezení mých vlastnických
práv  k  uvedenému  pozemku  v  důsledku  změny  jeho
funkčního využití.
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Závěr:

S ohledem na to, že s navrhovaným funkčním využitím
dané  plochy  nesouhlasím  a  nehodlám  jej  realizovat,
jakož ani pro tento zásah do mých vlastnických práv k
mému  výše  uvedenému  pozemku  nejsou  dány
relevantní  důvody,  nemůže  byt  navržené  uspořádání
předmětného  území  v  návrhu  ÚP  Pravy  funkční  a
legitimní  a  nesplňuje  požadavky  na  řešení  území  v
souladu s cíli  a úkoly územního plánování (  §       18 a 19
zákona č. 183/2006 5b.)
V  případě  nerespektování  předložených  námitek  jsem
připraven hájit svá vlastnická práva. 

_________________________________________________

*)Za  všechny  lze  odkázat  na  usnesení  rozšířeného  senátu
Nejvyššího správního soudu z 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-
120,  v  němž je  mj. potvrzeno,  že  může  „územní  plán
představovat  zásadní  omezení  ústavně  zaručeného  práva
vlastnit  majetek  (čl.  11  LZPS),  jež  je  jedním ze  základních
pilířů,  na  nichž  již  po  staletí  stojí  západní  civilizace  a  její
svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mít
zásadně výjimečnou povahu,  musí být prováděny  z  ústavně
legitimních  důvodů  a  jen  v  nezbytně  nutné  míře  a
nejšetrnějším  ze  způsobů  vedoucích  ještě  rozumně  k
zamyšlenému  cíli,  nediskriminačním  způsobem  a s
vyloučením  libovůle  a  být  činěny  na  základě  zákona.  ...
Podmínkou  zákonnosti  územního  plánu,  kterou  soud  vždy
zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá
omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající
mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou
činěna jen v nezbytně nutné míre a nejšetrnějším ze způsobů
vedoucích  ještě  rozumně  k  zamýšlenému  cíli,
nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada
subsidiarity a minimalizace zásahu).".

4. Ing. Vladislav Vaníček,
Dolní Přím 54
503 16 Dolní Přím, 

Námitka č. 4

V návaznosti na oznámení Magistrátu města Pardubic o
zahájení řízení o územním plánu Pravy, resp. oznámení

Pořizovatel  vyhodnotil  námitku pana  Ing.  Vladislava
Vaníčka, Dolní Přím 54, 503 16 Dolní Přím,  vlastníka
pozemků p.č. 637, 639, 683 a  113/13 k.ú. Pravy, jako
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námitka ze dne  
20.3.2014

o  veřejném  projednání  návrhu  územního  plánu  obce
Pravy a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný  rozvoj  území,  č.j.  MmP  7418/2014,  ze  dne
7.2.2014,  uplatňuji  následující  námitky  k  uvedenému
návrhu. Námitky předkládám z titulu vlastníka pozemků
parc.č. 637, parc.č. 639, parc.č. 113/13, parc.č. 683 vše
uvedené na listu vlastnictví č. 420 pro k.ú. Pravy, obec
Pravy.
Námitky:
1)  Území dotčené námitkou: Plocha ZP (K10 a K15)
na pozemku p. č. 637 a p. č. 683 k. ú. Pravy

Zásadně nesouhlasím s nově navrženými plochami
ZP  (ZELEŇ  PŘÍRODNÍ)  v  lokalitách  ležících  na
pozemcích v mém vlastnictví (výčet těchto pozemků
viz.  výše).  Konkrétně  se  jedná  o  nově  navržené
plochy označené K9, K10, K11, K15.

Omezování  vlastnických  práv  soukromých  osob  a
zabírání zemědělského půdního fondu je v případě, kdy
lze případnou propustnost krajiny a krajinotvornou funkci
řešit na pozemcích k tomuto účelu určených a navíc ve
vlastnictví  obce,  zcela  nepřijatelné. Funkci  navržené
plochy  ZP  označenou  K15  lze  nahradit  navrženou
plochou  NL  K5,  která  je  navržena  na  pozemcích
parc.č. 676 a 677, a které jsou v majetku obce Pravy.
Zřízení plochy K10 je rovněž nelogické, odůvodnění pro
její zřízení je taktéž zavádějící a účelové. Krajinotvorba a
propustnost krajiny zde již byla vyřešena pozemkovými
úpravami.  Opět  lze  zabírání  zemědělského  půdního
fondu ve vlastnictví soukromých osob nahradit využitím
cest  a  pozemků v  majetku  obce  Pravy,  konkrétně
pozemků  parc.č.  560  a  580.  Uvedené  pozemky
parc.č.  560,  580.  676  a  677  jsou  navíc  v     katastru
nemovitostí  vedené  jako  ostatní  plocha,    případně
jako  ostatní  komunikace! Argumentace  zpracovatele

námitku podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního
zákona.

Námitka se v bodě 1) přijímá.
Námitka  se  v     bodě  1)     přijímá,  projektant  p  lochu
s     rozdílným způsobem využití    ZP -  zeleně přírodní,
která je současně plochou změny v     krajině - K10 a
K15 v     celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou
plochou NZ.

Odůvodnění:
Plochy  změn  v krajině  –  K 10  a  K15  měli  dle
stanovené  koncepce  uspořádání  krajiny  úkol
především zlepšení prostupnosti  krajiny, plocha K 15
vytvoření plynulého přechodu zastavěného území do
intenzivně obhospodařované krajiny, plocha K 10 byla
navržena také ke zvýšení ekologické stability krajiny,
pro  zlepšení  retenčních  schopností  krajiny,  která
druhotně  plní  i  funkci  protierozních  opatření.
Zrušením plochy  K10 a K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím  této  plochy  také  zeleň.  Na  základě  výše
uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně  přírodní  vysázet  na
těchto  plochách  i  v případě,  že  nebudou  přímo
vymezeny  samostatnou  plochou.  To  je  na  vůli
vlastníků pozemků. 
Namítající  dále  uvádí,  že  nesouhlasí  také  s  nově
navrženými  plochami  označenými  K9  a  K11,  které
leží na pozemcích ve vlastnictví namítajícího. Plochy
K 9 a K 11 neleží a žádným způsobem nezasahují na
výše  uvedený  výčet  pozemků.  Plocha  změny
v krajině K11 bude na základě stanoviska dotčeného
orgánu  (Státní  pozemkový  úřad)  vypuštěna  v celé
svojí délce a nahrazena plochou NZ; plocha změny

str. 112



protierozním  opatřením,  krajinotvornou  funkcí  a
propustností krajiny je zcela nepřijatelná, neboť se jedná
převážně o pozemky rovinatého charakteru, nejsou na
seznamu Ministerstva zemědělství (LPIS) označeny jako
erozně ohrožené! Co se týká propustnosti krajiny, tak jak
je v návrhu uvedeno, tak ani s tímto odůvodněním nelze
souhlasit.  Všechny tyto aspekty byly  vyřešeny v  rámci
Pozemkových úprav,  kdy  zastupitelstvo  obce spolu se
sborem vlastníků schválilo mimo jiné i Plán společných
zařízení,  který  řeší  opatření  sloužící  ke  zpřístupnění
pozemků  protierozní  opatření  pro  ochranu  půdního
fondu,  větrolamy,  zatravnění,  zalesnění,
vodohospodářská  opatření  sloužící  k  neškodnému
odvedení  povrchových  vod  a  ochraně  území  před
záplavami,  opatření  k  ochraně  a  tvorbě  životního
prostředí,  zvýšení  ekologické  stability.  Zde  si  rovněž
dovolím  odkázat  na  zákon  č.  139/2002  Sb.  o
pozemkových  úpravách  a  pozemkových  úřadech  a  o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických
vztahů  k  půdě  a  jinému  zemědělskému  majetku,  ve
znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  zákon  o
pozemkových  úpravách),  který  v  ustanovení  §2  mimo
jiné uvádí, že Pozemkové úpravy zajišťují podmínky pro
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně
napomáhání  diverzifikace  hospodářské  činnosti  a
zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu,
vodní  hospodářství  zejména  v  oblasti  snižování
nepříznivých  účinků  povodní  a  řešení  odtokových
poměrů v  krajině a zvýšení ekologické stability  krajiny.
Výsledky  pozemkových  úprav  slouží  pro  obnovu
katastrálního  operátu  a  jako  neopomenutelný  podklad
pro  územní  plánování. Z  výše  uvedeného vyplývá,  že
plochy pro protierozní opatření, krajinotvornou funkci a
propustnost krajiny by v předloženém návrhu ÚP Pravy

v krajině K9 bude ponechána pouze její část, která je
navrženým  lokálním  biokoridorem  (tato  část  bude
upravena dle Plánu společných zařízení), zbylá část
bude vypuštěna a nahrazena plochou NZ. 
 

Námitka se v bodě 2) zamítá.
Námitka se v     bodě 2)     zamítá,    část pozemku parc.č.
637, mezi objekty č.p. 38 a č.p. 32, jižním směrem od
silnice III/32313 zůstane dle návrhu územního plánu
ve stabilizované ploše NZ -    plochy zemědělské.

Odůvodnění:
Požadavek na zařazení této části pozemku p.č. 637
k.ú.  Pravy  do  zastavitelného  území byl  vlastníkem
pozemku uplatněn již v procesu projednávání zadání.
Pořizovatel  se  domnívá,  že  žadatel  měl  na  mysli
zastavitelnou plochy pro bydlení - výstavbu rodinných
domů.  Projektant  tento  požadavek  prověřil
s výsledkem,  že  nebyl  do  návrhu  územního  plánu
zapracován. Odůvodnění tohoto řešení je mimo jiné
uvedeno v textové části  odůvodnění v kapitole B/I.2j
na str. 17.
Projektant  návrhem  řešení  respektuje  schválené
zadání územního plánu:
- požadavky  vyplývající  z republikových  priorit

územního  plánování  stanovených  „Politikou
územního rozvoje  České republiky  2008 “  (dále
také  „PÚR  ČR“)      -  hospodárně  využívat
zastavěné  území  a  zajistit  ochranu
nezastavěného  území  (zemědělské  půdy)  -
zejména  vytvářet  podmínky  pro  možnost
budoucího  rozvoje  sídla  s ohledem  na  reálné
podmínky  v řešeném  i  širším  území,  rozvojové
plochy  vymezit  ve  vazbě  na  zastavěné  území
(minimalizace ekonomické náročnosti záměrů), do
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měli  být  umisťovány  v  souladu  s  ukončenými  a
odsouhlasenými  Pozemkovými  úpravami,  nikoli  na
pozemky  soukromých  vlastníků. Dalším  důvodem
nesouhlasu  je  skutečnost,  že  tyto  pozemky  byly
pořízeny za účelem zemědělského obhospodařování
a je jimi ručeno za bankovní úvěry. Změna způsobu
využití by znamenala jejich znehodnocení.
Navrhovaný pás s funkčním využitím ZP přes mé výše
uvedené pozemky není funkční a nemůže být funkční,
neboť  trvám  na  stávajícím  způsobu  využití  tohoto
pozemku. Ačkoli územní plán řeší budoucí využití území,
je  třeba  vždy  navrhnout  takové  řešení,  které  bude
směřovat  k  danému  cíli  při  zohlednění  reálných
možností jeho naplnění a při  zohlednění nezbytnosti a
přiměřenosti navrhovaného řešení; tak tomu ovšem zde
není.
Navrhované  vymezení  plochy  ZP  by  způsobilo
nepřípustné  omezení  mých  vlastnických  práv  k  výše
uvedenému pozemku, což by bylo rozporné s ochranou
vlastnického práva dle čl. 11 Listiny základních práv a
svobod a dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o
ochraně lidských práv a základních svobod. Jak vyplývá
i  z judikatury  Nejvyššího  správního  soudu  *)  veškerá
omezení vlastnických práv z územního plánu vyplývající
musí  mít  ústavně  legitimní  a  o  zákonné  cíle  opřené
důvody a musí být činěna jen v nezbytně nutné míře a
nejšetrnějším ze  způsobů  vedoucích  ještě  rozumně  k
zamýšlenému  cíli,  nediskriminačním  způsobem  a  s
vyloučením  libovůle  (zásada  proporcionality,  zásada
subsidiarity  a  zásada  minimalizace  zásahu),  jakož  ani
nesmí přesáhnout spravedlivou míru.
Tyto  požadavky  zde  nejsou  naplněny,  a  to  již  z  toho
důvodu, že zde není dán žádný závažný důvod pro tento
zásah;  to,  co  jím má  být  řešeno,  je  již  řešeno  jiným
způsobem  (cestní  síť  a  prostupnost  krajiny  je  již

krajiny  neumisťovat  záměry,  které  by  byly
v rozporu s podmínkami ochrany půdního fondu,
přírody,  krajiny  a  chránit  kvalitní  zemědělskou
půdu;

- priority  územního  plánování  kraje  stanovené
v dokumentu  Zásady  územního  rozvoje
Pardubického  kraje  (dále  také  „ZÚR  Pk“)  -
vytvářet  podmínky  pro  stabilizaci  a  vyvážený
rozvoj hospodářských činností na území kraje ve
vymezených  rozvojových  oblastech  (kvalita
života,  efektivně  využívat  zastavěné  území  a
zachovávat  celistvost  sídel;  preferovat
rekonstrukce a přestavby před výstavbou ve volné
krajině,  pozemkové  úpravy,  rekreační  využití
území,  dopravní  obsluhu  území,  technickou
vybavenost území);

- zásady pro plánování změn v území dle ZÚR Pk -
dbát  na  ochranu  a  hospodárné  využívání
zemědělského půdního fondu;

- požadavek,  že  kapacita  navržených  ploch  pro
bydlení nebude nadhodnocena; 

- požadavek řešit zastavitelné plochy s důrazem na
minimalizaci  záboru  krajiny  -  vyloučit  vznik
izolovaných částí zastavěného území v krajině.

Výše uvedená část požadavků zadání je zde uvedena
pro vysvětlení a odůvodnění řešení návrhu územního
plánu s ohledem na uplatněnou námitku.  
Projektant  provedl  v souladu  s požadavky  zadání
vyhodnocení  účelného využití  zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Potřeba  ploch  pro  bydlení  včetně  25  % rezervy  je
47 500 m2; návrh územního plánu vymezuje 47 100
m2,  tj.  vymezuje  24  %  rezervu  pro  bydlení  (dle
používaných  metodik  se  běžně  vymezují  20  %
rezervy), což je s ohledem na velikost obce a vývoj
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navržena jinými cestami a způsoby) nebo lze toto řešit
jinak (krajinotvorné prvky lze realizovat na jiných, k tomu
vhodnějších  místech),  popř.  toto  řešení  vůbec  k  cíli
nevede  (omezení  rozsahu  zástavby  je  dáno  hranicí
zastavitelného  území,  nikoli  návrhem zeleného  pásu).
Jestliže  je  z  výše  uvedeného  nepochybné,  že  návrh
plochy přírodní zeleně (ZP) není v daném místě opřen o
nezbytnost takového zásahu, potom též zde nemůže být
ani dán legitimní důvod pro omezení mých vlastnických
práv  k  uvedenému  pozemku  v  důsledku  změny  jeho
funkčního využití.

S ohledem na to, že s navrhovaným funkčním využitím
dané  plochy  nesouhlasím  a  nehodlám  jej  realizovat,
jakož ani pro tento zásah do mých vlastnických práv k
mému  výše  uvedenému  pozemku  nejsou  dány
relevantní  důvody,  nemůže  být  navržené  uspořádání
předmětného  území  v  návrhu  ÚP  Pravy  funkční  a
legitimní  a  nesplňuje  požadavky  na  řešení  území  v
souladu s cíli  a úkoly  územního plánování (§ 18 a 19
zákona c. 183/2006 Sb.)

2) Území dotčené námitkou: Pozemek p. č. 637 k. ú.
Pravy
Žádám, aby část pozemku parc.č. 637, mezi objekty
č.p.  38  a  č.p.  32  byla  zahrnuta  do  zastavitelného
území  (tak jak bylo navrženo v rámci  připomínkového
řízení k návrhu Zadání územního plánu obce Pravy).
_____________________________________________
*)Za  všechny  lze  odkázat  na  usnesení  rozšířeného  senátu

Nejvyššího správního soudu z 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-

120,  v  němž je  mj. potvrzeno,  že  může  „územní  plán

představovat  zásadní  omezení  ústavně  zaručeného  práva

vlastnit  majetek  (čl.  11  LZPS),  jež  je  jedním ze  základních

pilířů,  na  nichž  již  po  staletí  stojí  západní  civilizace  a  její

počtu obyvatel  dostačující.   Zastavitelné  plochy pro
bydlení  projektant  umisťuje  s důrazem  na  efektivní
využívání zastavěného území a zachování celistvosti
sídla, tj. využívá stávající proluky a metodu arondace
sídla,  chrání nezastavěné území, volnou krajinu a  v
max. míře šetří zemědělskou půdu s třídou ochrany II.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  konstatovat,  že
v souladu s požadavky zadání, nebyla část pozemku
p.č. 637 k.ú. Pravy do zastavitelného území určeného
pro  rodinné  bydlení  v návrhu  územního  plánu
zahrnuta. 

Použité podklady:
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
3. Politika územního rozvoje České republiky 2008
4. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
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svobodný  rozvoj.  Zásahy  do  vlastnického práva  proto  musí

mít  zásadně  výjimečnou  povahu,  musí  být  prováděny  z

ústavně  legitimních  důvodů  a  jen  v  nezbytně  nutné  míře  a

nejšetrnějším  ze  způsobů  vedoucích  ještě  rozumně  k

zamyšlenému  cíli,  nediskriminačním  způsobem  a s

vyloučením  libovůle  a  být  činěny  na  základě  zákona.  ...

Podmínkou  zákonnosti  územního  plánu,  kterou  soud  vždy

zkoumá v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá

omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající

mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou

činěna jen v nezbytně nutné míre a nejšetrnějším ze způsobů

vedoucích  ještě  rozumně  k  zamýšlenému  cíli,

nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada

subsidiarity a minimalizace zásahu).".

5. Lenka Podsadlová, 
Dobřenice 190, 503 25
Dobřenice, námitka ze 
dne 20.3.2014

Námitka č.5
V návaznosti na oznámení Magistrátu města Pardubic o
zahájení řízení o územním plánu Pravy, resp. oznámení
o  veřejném  projednání  návrhu  územního  plánu  obce
Pravy a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný  rozvoj  území,  č.j.  MmP  7418/2014,  ze  dne
7.2.2014,  uplatňuji  následující  námitky  k  uvedenému
návrhu. Námitky předkládám z titulu vlastníka pozemku
a stavby nacházející se na parc.č. st. 20/1 uvedené na
listu  vlastnictví  č.  470  pro  k.ú.  Pravy,  obec  Pravy.
Uvedené  nemovitosti  jsem  koupila  od  manželů
Vaničkových v závěru roku 2013.

Území dotčené námitkou: Plocha SV na pozemku p. 
č. st 20/1 k. ú. Pravy

Ve zveřejněném návrhu  Územního plánu  obce Pravy,
konkrétně  v  části  A  -  NÁVRH  je  na  straně  č.  12  ve
vymezení  podmíněně  přípustného  využití  území  SV a
rovněž  ve  vypořádání  připomínky  č.  8  manželů
Vaníčkových  uvedeno,  že  stavby  pro  zemědělství
mohou  být  v  ploše  SV  pouze  jako  součást  pozemku

Pořizovatel  vyhodnotil  námitku  paní  Lenky
Podsadlové,  Dobřenice  190,  503  25  Dobřenice,
vlastníka  pozemků  p.č.  st.  20/1  k.ú.  Pravy,  jako
námitku podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního
zákona.

Námitka  se  v části  týkající  se  vymezení  využití
plochy SV přijímá.
Projektant  upraví  podmínky  pro  využití  plochy  SV
v     návrhu územního plánu tak, aby korespondovali    se
stávajícím skutečným stavem objektu na pozemku p.
č.  st.  20/1,  tj.  zemědělského  objektu  (chlév  o
zastavěné  ploše  cca  300  m2),  ve  kterém  je
provozována  zemědělská  výroba  a  který  není
součástí pozemku rodinného domu.

Odůvodnění:
Zemědělský  objekt  na  pozemku  p.  č.  st.  20/1  k.ú.
Pravy byl v minulosti součástí areálu, který měl také
objekt k bydlení – objekt na p.č. st. 20/3 (dle informací
určeného zastupitele); v pozdější době byl objekt na
p.č.  st.  20/3  prodán jinému vlastníkovi  a  tím zůstal
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rodinného domu.
S  takovýmto  vymezením  využití  plochy  SV  zásadně
nesouhlasím, nekoresponduje se stávajícím skutečným
stavem, na parcele číslo st. 20/1 se nachází zemědělský
objekt (chlév o zastavěné ploše cca 300 m2), ve kterém
je provozována zemědělská výroba a který není součástí
pozemku rodinného domu. Požaduji,  aby  územní  plán
plně zohledňoval stávající stav.
Dále  požaduji,  aby  kolem  této  stavby  bylo  zřízeno
ochranné pásmo zemědělské stavby v takovém rozsahu
a s takovým způsobem využití, jak bylo ze strany pana
Mgr. Vaníčka sděleno projektantovi. 

objekt zemědělský samostatně bez  objektu bydlení.
Tento vývoj, který může ve stabilizované části obce,
dle  návrhu  územního  plánu  v ploše  s rozdílným
způsobem  využití  SV  opětovně  nastávat  projektant
v návrhu územního plánu zohlední. 

Námitka  se  v části  týkající  se  požadavku  na
zřízení  ochranného  pásma  zemědělské  stavby
zamítá.

Odůvodnění:
Vlastník  zemědělského objektu, chlévu o zastavěné
ploše  cca  300  m2 na  pozemku  p.  č.  st.  20/1  k.ú.
Pravy  žádá,  aby  bylo  územním  plánem  zřízeno
ochranné pásmo této zemědělské stavby. Ochranné
pásmo staveb vzniká dle § 77 zákona č.  183/2006
Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu
(stavební zákon, dále jen „stavební zákon“) územním
rozhodnutím  o  ochranném pásmu.  Územní  plán  je
povinen následně ochranná pásma respektovat jako
limity  využití  území.  Kolem  zemědělské  stavby  na
pozemku p. č. st. 20/1 nebylo stanoveno rozhodnutím
žádné  ochranné  pásmo  (dle  Územně  analytických
podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice –
aktualizace 2012).   Územní rozhodnutí o ochranném
pásmu lze také nahradit regulačním plánem. Pro výše
uvedený  pozemek  územní  plán  podmínku  pro
zpracování regulačního plánu nestanovuje.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  konstatovat,  že
v souladu  s  cíli  a  úkoly  územního  plánování  dle
stavebního  zákona  není  předmětem  řešení  návrhu
územního  plánu  zřizování  ochranných  pásem.
Vzhledem  k tomu,  že  v předmětném  území  není
stanoven  požadavek  na  zpracování  regulačního
plánu, a žádný regulační plán na předmětné území
není  zpracován  a  nezpracovává  se,  je  nutno  tuto
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žádost uplatnit u příslušného stavebního úřadu.  

Použité podklady:
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
3. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon)
4.  Územně  analytické  podklady  obce  s  rozšířenou
působností Pardubice – aktualizace 2012

6. Karla Katschnerová,
Na Kocourkách 30/10
169 00 Praha 6,
námitka ze dne 
26.3.2014

Námitka č.6
Paní  Karla  Katschnerová,  nar.  …….,  trvale  bytem Na
Kocourkách 30/10, 169 00 Praha 6, doručovací adresa:
Dobřenice  č.p.  122,  PSČ:  503  25,  zastoupena  Mgr.
Jaroslavem  Červenkou,  advokátem  se  sídlem  AK
Hradec  Králové,  Chmelová  357/2  (viz  přiložená  plná
moc),  jako  vlastník  níže  označených  pozemků
dotčených návrhem řešení, tímto podle ust. § 52 odst. 2
a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozd.  předpisů,  podává  následující  námitky  proti
návrhu  Územního  plánu  obce  Pravy, jehož
pořizovatelem  je  Magistrát  města  Pardubic,  odbor
hlavního architekta, Ing. arch. Mariana Zmítková, a který
byl veřejně projednán dne 20.3.2014 v Místním hostinci
Pravy 47:

A/   Znění námitek:

1) Nesouhlasím s vytvořením návrhových ploch přírodní
zeleně  K9, K10,  K11  a K13,  se kterými  počítá návrh
územního plánu,  a  požaduji  jejich  úplné vypuštění  z
návrhu územního plánu.

2) Nesouhlasím s vytvořením návrhové plochy dopravní
infrastruktura silniční Z15 na mém pozemku poz. parc.
č.  773  v  obci  a  k.ú.  Pravy,  se  kterou  počítá  návrh
územního plánu, a požaduji,  aby tato návrhová plocha
vůbec nezasahovala na uvedený pozemek.

Pořizovatel  vyhodnotil  námitku  paní  Karly
Katschnerové,  trvale  bytem  Na  Kocourkách  30/10,
169 00 Praha 6,  vlastníka pozemků p.č. 640, 788 k.ú.
Pravy a spoluvlastníka pozemků p.č. 581, 582, 773
k.ú.  Pravy,  jako  námitku  podanou  v souladu  §  52,
odst. 2 stavebního zákona. 

Námitka  se  v bodě  1)  týkající  se  ploch  zeleně
přírodní K10, K11 a K13 přijímá.
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině – K10 a K11 a K13 v     celé její délce vypustí a
nahradí stabilizovanou plochou NZ.

Odůvodnění:
Plochy  změn  v krajině  –  K10,  K11  a  K13  měli  dle
stanovené  koncepce  uspořádání  krajiny  úkol
především  zlepšení  prostupnosti  krajiny,  zlepšení
retenčních  schopností  krajiny,  které  druhotně  plní  i
funkci protierozních opatření.  Zrušením plochy  K10,
11  a  K13,  tj,  ploch  ZP  –  zeleně  přírodní  budou
dotčené pozemky zařazeny  do stabilizované plochy
NZ – plochy zemědělské.  Dle  podmínek pro využití
plochy NZ  je  přípustným využitím  této  plochy  také
zeleň. Na základě výše uvedeného lze „pruhy“ zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 
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3) Nesouhlasím s vytvořením veřejně prospěšné stavby
a opatření VU3  (ÚSES - lokální  biokoridor,  protierozní
opatření), které je obsaženo v návrhu územního plánu, a
požaduji  jeho  úplné  vypuštění z  návrhu  územního
plánu.

4) Nesouhlasím s vytvořením veřejně prospěšné stavby
a  opatření  VD1  (přeložka  silnice  I/36  a  navazující
stavby)  na mém pozemku poz. parc.č. 773 v obci a
k.ú.  Pravy, a  požaduji,  aby  navrhovaná  stavba  a
opatření vůbec nezasahovalo na uvedený pozemek.

B/  Údaje  podle  katastru  nemovitostí  dokladující
dotčená  práva,  vymezení  území  dotčeného
námitkou  :

Námitka 1):
Území dotčené námitkou: celé návrhové plochy K9, K10,
K11 a K13, jak jsou vymezeny v návrhu územního plánu,
v obci a k.ú. Pravy.

Dotčené  vlastnické  právo  namítající  (návrh  řešení  se
týká těchto pozemků):
- poz. p.č. 640, orná půda, poz. p.č. 788, lesní pozemek,
v  obci  a  k.ú.  Pravy,  jejichž  je  namítající  výlučným
vlastníkem (LV č. 405 pro obec a k.ú. Pravy)
- poz. parc.č. 581, orná půda, a poz. parc.č. 582, lesní
pozemek,  poz.  parc.č.  773,  orná  půda,  v  obci  a  k.ú.
Pravy, jejichž je namítající podílovým spoluvlastníkem s
podílem id. jedna polovina z celku (LV č. 240 pro obec a
k.ú. Pravy)

Námitka 2):
Území dotčené námitkou: část návrhové plochy Z15 (dle
návrhu  územního  plánu),  v  rozsahu,  v  jakém kterém
zasahuje na pozemek poz.  pare. č.  773 v  obci  a  k.ú.
Pravy, jehož je namítající podílovým spoluvlastníkem s
podílem id. jedna polovina z celku (LV č. 240 pro obec a

Námitka  se  v bodě  1)  týkající  se  plochy  zeleně
přírodní K9 částečně přijímá.
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině  –  K9  částečně  vypustí  a  nahradí
stabilizovanou  plochou  NZ.  Součástí  plochy  K9  je
návrhová část  LBK hranice ORP-NK11, která bude
ponechána a současně upravena tak, aby odpovídala
komplexním pozemkovým úpravám. 

Odůvodnění:
Plocha  změny  v krajině  –  K9  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  zvýšení  ekologické  stability
krajiny, zlepšení retenčních schopností krajiny, které
druhotně plní i  funkci protierozních opatření. Plocha
K9 bude vypuštěna, kromě části plochy, která je LBK
–  lokálním  biokoridorem,  který  je  součástí  prvků
ÚSES – územního systému ekologické stability; tato
část plochy K9 bude ponechána a pouze upravena
tak, aby byla v souladu s touto vymezenou trasou v
komplexních pozemkových úpravách. Část plochy K9
která  bude  vypuštěna  bude  nahrazena  plochou
zemědělskou – NZ.
Návrh řešení prvků ÚSES vychází z koncepce řešení
těchto  prvků  (nadregionálních  a  regionálních)
v nadřazené územně plánovací dokumentaci  – ZÚR
Pk;  prvky  lokální  jsou  řešeny  dle  dokumentace
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce
s rozšířenou  působností  Pardubice“-  požadavky  na
řešení prvků ÚSES vychází  ze schváleného zadání
územního plánu a především ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že tato část prvku ÚSES
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k.ú. Pravy)

Dotčené  vlastnické  právo  namítající  (návrh  řešení  se
týká tohoto pozemku):
- poz. parc.č. 773, orná půda v obci a k.ú. Pravy, jehož je
namítající  podílovým  spoluvlastníkem  s  podílem  id.
jedna polovina z celku (LV č. 240 pro obec a k.ú. Pravy)

Námitka 3):
Území  dotčené  námitkou:  celá  navrhovaná  veřejně
prospěšná stavba  a  opatření  VU3,  jak je  vymezeno  v
návrhu územního plánu, v obci a k.ú. Pravy.

Dotčené  vlastnické  právo  namítající  (návrh  řešení  se
týká těchto pozemků):
- poz. p.č. 640, orná půda, v obci a k.ú. Pravy, jehož je
namítající  výlučným vlastníkem (LV č. 405 pro obec a
k.ú. Pravy)

Námitka 4):
Území  dotčené  námitkou:  část  navrhované  veřejně
prospěšné stavby a opatření VD1 (dle návrhu územního
plánu), v rozsahu, v jakém kterém zasahuje na pozemek
poz. pare. č. 773 v obci a k.ú. Pravy, jehož je namítající
podílovým spoluvlastníkem s podílem id. jedna polovina
z celku (LV č. 240 pro obec a k.ú. Pravy)

Dotčené  vlastnické  právo  namítající  (návrh  řešení  se
týká tohoto pozemku):
- poz. parc.č. 773, orná půda v obci a k.ú. Pravy, jehož je
namítající  podílovým  spoluvlastníkem  s  podílem  id.
jedna polovina z celku (LV č. 240 pro obec a k.ú. Pravy)

C/ Odůvodnění námitek:

Námitka 1):

Návrh územního plánu počítá s vytvořením zcela nových
(neodpovídajících  stávajícímu  stavu)  ploch  přírodní

je  chybějící,  nefunkční  územní  plán  ji  v souladu  se
stavebním zákonem současně vymezuje jako veřejně
prospěšné  opatření  s právem vyvlastnění.  K tomuto
odůvodnění  zcela  patří  také  odůvodnění  námitky
v bodě 3).

Námitka se v bodě 2) zamítá.
Zastavitelná plocha Z15, která je určena pro dopravní
plochu  silniční  –  DS,  která  je  určena  pro  veřejně
prospěšnou  stavbu    přeložky  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč – D11   bude v     územním plánu ponechána.

Odůvodnění:

Plocha Z15 – zastavitelná plocha určená pro dopravní
infrastrukturu silniční DS je v návrhu územního plánu
navržena na základě schváleného zadání územního
plánu.  Zadání  formuluje  mimo  jiné  požadavky
z územně plánovací  dokumentace vydané  krajem –
ZÚR Pk.  Závazným prvkem vyplývajícím ze  ZÚR Pk
je  koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D
08  -  přeložka  silnice  I/36  Lázně  Bohdaneč  –  D11;
úkolem pro nový územní plán je zajistit vymezení a
územní  ochranu  tohoto  koridorů.  Dle  §  36  odst.  5
stavebního  zákona  jsou  ZÚR  Pk  závazné  pro
pořizování  a  vydávání  územních  plánů  a  pro
rozhodování  v území.  To  znamená,  že  vymezení
trasy přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11 a
také vymezení její veřejné prospěšnosti je pro návrh
územního  plánu  ze  zákona  povinností.  ZÚR  Pk
vymezili  pro  dopravní  stavbu  přeložky  silnice  I/36
koridor v šířce 300 m; úkolem pro územní plánování
je  zajistit  vymezení  a  zpřesnění  šířky  koridoru
v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným
územím  s ohledem  na  jeho  hodnoty  a  konfiguraci
terénu,  současně  platí  podmínka,  že  v šířce  tohoto

str. 120



zeleně,  jejichž zakotvení v  územním plánu a případná
realizace by však vedla k významnému zhoršení zejm.
zemědělské využitelnosti pozemků uvedených výše, a to
aniž  by navrhované opatření bylo věcně opodstatněné
(zejm. z hlediska cílů a úkolů územního plánování - § 18
a  násl.  zákona  č.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  ve
znění pozd. předpisů, a souvisejících předpisů).  Návrh
územního  plánu  a  k  němu  se  vážící  dokumentace
rovněž neobsahuje konkrétní a přesvědčivé odůvodnění
navrhovaných  opatření  (a  to  ani  po  dílčích  změnách
provedených  projektantem  na  základě  výsledku
společného jednání o návrhu územního plánu).
V  odůvodnění  návrhu  územního  plánu  se  v  čl.  B/I.2d
Požadavky  na  plošné  a  prostorové  uspořádání  území
(urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny)
uvádí,  že  „navrženy  jsou velké  plochy  přírodní  zeleně
opatření ke zlepšení retenčních schopností krajiny, které
druhotně mohou plnit i funkci protierozních opatření (K1,
2, 8 - 14, 16)," Dále se zde uvádí i „funkce protihluková a
snížení  prašnosti".  Ve  zdůvodnění  uvedených
návrhových ploch se dále  uvádí,  že  má jít  o  opatření
směřující  k  „prostupnosti  krajiny".  V  čl.  B/I.2  h
(Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
Ochrana před povodněmi) se hovoří o tom, že se jedná
o „opatření  zvyšující  retenční  schopnost  krajiny:  návrh
přírodní zeleně K1 - 16".

S tvrzením v návrhu územ. plánu, že se má jednat  o
protierozní opatření,  vsak nelze souhlasit, neboť terén
v dané lokalitě má rovinatý charakter, a eroze zde tudíž
zásadním  způsobem  nehrozí.  Odůvodnění  návrhu
územního plánu je navíc nekonkrétní a vágní, když zde
není uvedeno, z jakého důvodu právě v daném místě (a
nikoliv např. na jiných pozemcích, když za tímto účelem

koridoru (300 m) nelze vymezovat nové zastavitelné
plochy  kromě  ploch  dopravní  infrastruktury.  Úkol
zpřesnění  šířky  koridoru  znamená,  že  silnice  bude
vymezena  prostřednictvím  zastavitelné  plochy
s rozdílným  způsobem  využití  -  plochy  dopravní
infrastruktury silniční DS, šířka které bude menší než
300 m a bude se pohybovat ve vymezeném 300 m
koridoru dle ZÚR Pk. Dotčený orgán – Ministerstvo
dopravy,  požadoval  v rámci  procesu  projednávání
návrhu  zadání   vymezit  a  územně  chránit  trasu
koridoru  přeložky  silnice  I/36  včetně  souvisejících
staveb  a  objektů  jako  návrhovou  plochu  silniční
dopravní infrastruktury dle výsledků řízení EIA, v šíři
dle ZÚR PK -150m od osy silnice, celkem 300m. 
Na předmětnou stavbu byla v roce 1997 zpracována
studie  "Transconsult".  V  roce  2009  bylo  vydáno
Stanovisko EIA, které uvádí skutečnost: "Výsledkem
procesu posuzování vlivů na životní prostředí je, aby
pro  další  přípravu  záměru  byla  dále  rozpracována
varianta B".  Vymezení  zastavitelné  plochy  dopravní
infrastruktury  silniční Z15  bylo  řešeno  v souladu
s návrhem trasy výše uvedené studie "Transconsult";
plocha  byla  vymezena  s ohledem  na  stávající
zástavbu v území v šířce 150 m, přičemž územní plán
respektuje  požadavek  ZÚR  Pk  a  v šířce  koridoru
300m  dle  tohoto  dokumentu  nevymezuje  nové
zastavitelné  plochy;  proti  tomuto  řešení  neměl
příslušný dotčený orgán námitky ani připomínky. 

V odůvodnění námitky pod bodem 2) je uvedeno, že
„zůstává  zcela  nejasné,  ve  které  části  plánovaného

koridoru bude probíhat komunikace o šíři 11,5 m, což však

má pro namítající podstatný význam“ z návrhu územního

plánu není zcela zřejmé, v jakém rozsahu tato komunikace
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by  mělo  být  primárně  zvažováno  využití  pozemků  v
majetku obce Pravy) by měly být plánovány velké plochy
přírodní  zeleně.  Tvar  a  umístění  plánovaných  ploch
působí nevhodně a nelogicky,  když vůbec neodpovídá
současnému využití  území  (týká  se  zejm.  návrhových
ploch K9, K10 a K11, které představují umělé útvary bez
návaznosti  na  stávající  tvářnost  krajiny).  Pokud  je  v
návrhu  územního  plánu  zmínka  o  ochraně  před
povodněmi resp. se má jednat též o opatření zvyšující
retenční  schopnost krajiny,  i  toto  zdůvodnění  je
nepřípadné.  Jednak  na  území  obce  Pravy  nelze
předpokládat vznik povodní (viz též shora cit. čl. B/I.2 h
2  části  B  (odůvodnění)  územního  plánu,  a  jednak  je
návrh  vtom  to  směru  velmi  vágní  a  obecný,  přičemž
podle  všeho  nebyla  provedena  žádná  analýza (resp.
nebylo nijak ověřováno a objektivizováno), zda vůbec a
v  jakém  rozsahu  je  v  dané  lokalitě  nutné  plánování
takovýchto  opatření. Stejně  tak  v  odůvodnění  návrhu
zůstává konkrétně nezdůvodněno, zda vůbec budou mít
uvedené  návrhové  plochy  nějaký  význam  z  hlediska
funkce protihlukové a snížení prašnosti (tyto návrhové
plochy navíc ani nejsou v blízkosti dálnice D11, takže i
toto zdůvodnění je nelogické - tuto funkci by měly plnit
plochy v jiných lokalitách, které s dálnicí bezprostředně
souvisejí).  Totéž  platí  i  o  konkrétními  skutečnostmi
nepodložené  funkci  prostupnosti krajiny (navržené
pásy  zeleně  těžko  mohou  podstatněji  přispět  k
prostupnosti  krajiny,  přičemž  potřeba  zvýšení
prostupnosti  ani  není  dána;  nicméně  návrh  územního
plánu  toto  konkrétně  nezdůvodňuje).  Bez  jakéhokoli
vysvětlení  se  u  lokality  K9  hovoří  o  údajné  potřebě
„eliminace nevhodného zemědělského obhospodařování
v nivě potoka". Pro všechny uvedené návrhové plochy
zeleně pak platí, že v návrhu územ. plánu a související
dokumentaci  nejsou  uvedeny  konkrétní  a  přesvědčivé

zasáhne  tento  pozemek,  zda  bude  v  daném místě  možný

sjezd ze silnice apod. 

Územní plán dle § 43 stavebního zákona mimo jiné
„vymezuje  zastavěné  území,  plochy  a  koridory,
zejména zastavitelné plochy  a plochy  vymezené ke
změně  stávající  zástavby,  k obnově  nebo
opětovnému  využití  znehodnoceného  území,  pro
veřejně  prospěšné  stavby,  pro  veřejně  prospěšná
opatření  a pro územní rezervy  a  stanoví  podmínky
pro  využití  těchto  ploch  a  koridorů“.  Z této  citace
stavebního zákona vyplývá, že územní plán vymezuje
plochy a nikoliv stavby; konkrétní stavby se umisťují
následně procesem územního řízení do vymezených
ploch  dle  územního  plánu.  Konkrétní  stavba (dle
projektu  pro  územní  řízení,  který  toho  času  není
zpracován)  přeložky silnice  I/36 Lázně Bohdaneč –
D11  bude  procesem územního  řízení  umístěna  do
plochy  dopravní  infrastruktury  silniční  vymezené
v územním plánu. Na základě těchto skutečností lze
tedy  říci,  že  v procesu  územního  plánování  není
v žádné  navrhované  ploše  zcela  jasné,  kde  a  jak
budou umístěny jednotlivé stavby; lze pouze dovodit
na  základě  podmínek  pro  využití  ploch  a  koridorů
navržených  územním  plánem  a  na  základě
příslušných  právních  předpisů,  jaké  stavby  mohou
v navržených  plochách  být.  Předmětem  řešení
územního plánu není umístění staveb, tedy ani silnice
I/36  Lázně  Bohdaneč  –  D11;  její  možné  optimální
umístění zobrazuje koordinační výkres, který ale tímto
zákresem odůvodňuje způsob vymezení a zpřesnění
plochy dopravní infrastruktury silniční. 
Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že
zatím není  zpracována  podrobná  dokumentace  pro
stavbu  silnice  I/36  (projekt  pro  územní  řízení)  není
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důvody pro realizaci příslušných opatření.

Návrhové plochy  K10 a K11 by zcela nelogicky a bez
jakéhokoliv  zdůvodnění  vedly  k  faktickému  rozdělení
zemědělsky  užívaného  pozemku  poz.  p.č.  581,  orná
půda,  na  dvě  nestejné  části  a  k  jeho  oddělení  od
společně obhospodařovaného  pozemku poz.  p.č.  640.
Uvedené  je  ve  zjevném  rozporu  s  požadavky  na
udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1 stavebního zákona)
a  znamenalo  by  mj.  značné  ztížení  zemědělského
obhospodařování pozemku. Na tom nic nemění ani  to,
že nyní se jedná „o fázi územního plánování: i kdyby se
vlastník  rozhodl  nerealizovat  územním  plánem
zamýšlené využití  daných ploch, zakotvení  zmíněných
návrhových ploch do územního plánu objektivně omezí
vlastníka  v  možnosti  budoucího  využití  dotčených
pozemků či případné budoucí změny stávajícího využití.

Návrhová plocha přírodní zeleně  K9 svým nevhodným
tvarem  a  umístěním  znamená  zásadní  překážku  pro
přístup a příjezd mi. na pozemky poz. p.č. 581 a 640.
Stávající nájemce obhospodařující zmíněné zemědělské
pozemky používá  příjezdovou cestu (zejm. ke vjíždění
zemědělskou technikou) vedoucí od rybníku Kamenec -
tato  příjezdová  cesta  by  však  byla  zcela  přerušena
návrhovou plochou K9.

Především  pro  plochu  K10 pak  dále  platí,  že  návrh
územního  plánu  předpokládá  zábor  vysoce  bonitní
zemědělské  půdy  -  viz  navrhovaný  zábor  0,63  ha
zemědělské  půdy  II.  třídy  ochrany  ZPF.  Jak  bylo
uvedeno  shora,  navrhované  opatření  jednak  nemá
dostatečné  věcné  opodstatnění,  a  jednak  návrh
územního plánu dostatečně neodůvodňuje vysokou míru
plánovaného záboru ZPF u návrhových ploch zeleně -
jak se uvádí na str. 38 části B (odůvodnění) územního
plánu, „součet všech navrhovaných ploch je cca 61 ha, z

tedy  jasné,  do  jaké  míry  tato  stavba  zasáhne
pozemek p.č. 773 a není také zřejmé kde bude sjezd
nebo  další  související  stavby  a  objekty,  kterých
úkolem  bude  mimo  jiné  také  zpřístupnění
navazujících zemědělských a lesních pozemků.  
V odůvodnění  je  dále  uvedeno,  že  se  návrh
územního  plánu  nijak  nevypořádává  s obavou
majitelky pozemku p.č. 773  že navrhované vymezení
koridoru  by  vedlo  k  zamezení  přístupu  a  příjezdu
zejm.  zemědělské techniky ke zbylé  části  pozemku
po výše zmiňované veřejné cestě, resp. že by došlo k
podstatnému  ztížení  využívání  zemědělských  a
navazujících  lesních  pozemků  v  dané  lokalitě.
Vymezením  koridoru  resp.  zastavitelné  plochy
dopravní  infrastruktury  silniční  Z 15  dle  územního
plánu nedochází k zamezení přístupu a příjezdu na
předmětný  pozemek.  Plocha  dopravní  infrastruktury
slouží  pro  budoucí  umístění  stavby  přeložky  silnice
I/36  a  všech souvisejících  objektů;  umístění  stavby
musí respektovat všechny podmínky územního plánu
a  souvisejících  právních  předpisů.  Samotná  stavba
silnice  musí  být  vyprojektovaná  na  konkrétní
podmínky v území a musí respektovat všechny právní
předpisy  pro  projektování  komunikací;  řešení
případných námitek a připomínek vlastníků pozemků
ke  konkrétní  stavbě  komunikace  je  předmětem
správního  řízení  pro  umísťování  komunikace,  tj.
územního řízení. 
Na základě této části námitky zabývající se  otázkou
realizace vlastnického práva majitelky pozemku p.č.
773  ohledně  přístupu  a  příjezdu  zejm.  zemědělské
techniky  ke  zbylé  části  pozemku  s ohledem  na
umístění nové stavby silnice I/36 projektant doplní do
textové  části  územního  plánu,  že  v     rámci
projektových příprav této komunikace bude zachován
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toho  54  ha  je  nárok  na  zábor  ZPF;  cca  2  3ha  tvoří
navrhované  plochy  krajinné  zeleně".  Návrh  územního
plánu tak  bez relevantních důvodů počítá se záborem
vysoce  bonitní  zemědělské  půdy (mj.  ve  zmíněných
plochách  zeleně),  což  je  v  rozporu  se  zákonem
stanovenými  cíli  územního  plánování (mj.  vytvářet
předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území).  Nelze
souhlasit  s odůvodněním návrhu územního plánu,  kde
se výše zmíněná obava bagatelizována, a to opět bez
uvedení  konkrétních  důvodů  týkajících  se  dotčených
lokalit.

Shora  uvedené  námitky  se  týkají  i  návrhové  plochy
zeleně přírodní  K13,  která je v návrhu územního plánu
zdůvodňována  shodně  jako  výše  zmíněné  návrhové
plochy. I zde platí, že v návrhu uváděné důvody zřízení
této  plochy  nejsou věcně  dány. Terén v  dané lokalitě
nevyžaduje  budování  nových  protierozních  opatření,
zvláště když zmiňovaná plocha těsně navazuje na okraj
souvislého  lesního  porostu  (viz  poz.  p.č.  773)  -
protierozní  funkci  tedy  řádně  plní  stávající  uspořádání
lokality.  Retenční schopnost krajiny v  lokalitě je taktéž
dostatečná,  a  nevyžaduje  tedy  navrhované  opatření.
Návrhová  plocha  K13  by  též  znamenala  významnou
překážku  obhospodařování  zemědělského pozemku p.
p.č.  773,  když  navrhované  umístění  zeleně  překrývá
veřejně přístupnou obecní cestu vyúsťující na stávající
silnici mezi obcí Pravy a obcí Křičeň (cesta na poz. p.č.
769).  Nelze  se  ztotožnit  s  tvrzením  projektanta,  že
zmíněné  plochy  zeleně  údajně  nebudou  mít  vliv  na
stávající cestu. Jednak zůstává nejasný možný budoucí
přístup  na  zemědělské  pozemky  (ve  spojení  s
plánovanou  přeložkou  silnice  -  viz  dále)  a  jednak
územním  plánem  navrhovaná  plocha  přírodní  zeleně
rozhodně neznamená totéž, co komunikace použitelná k

přístup  a  příjezd  zejména  zemědělské  techniky  ke
všem pozemkům dle způsobu jejich využití tak, aby
nedošlo  k  podstatnému  ztížení  využívání
zemědělských  a  navazujících  lesních  pozemků
v     předmětném území.

Námitka se v bodě 3) zamítá.
Územní  plán  vymezuje  veřejně  prospěšné  opatření
VU3,  pro  které  lze  práva  k     pozemkům  a  stavbám
vyvlastnit. Opatření VU3 je určeno pro plochu změny
v     krajině  K9,  která je  plochou  ZP a  v     části  prvkem
systému ÚSES  –  navrženého  lokálního  biokoridoru
LBK  hranice  ORP-NK11.  Trasa  a  šířka  lokálního
biokoridoru  K9  bude  v     návrhu  územního  plánu
upravena  tak,  aby  byla  v     souladu  s     projednanými  a
schválenými  komplexními  pozemkovými  úpravami;
veřejně  prospěšné  opatření  VU3  s     právem
vyvlastnění bude v     územním plánu ponecháno.

Odůvodnění:
Veřejně prospěšné opatření je dle stavebního zákona
opatření  nestavební  povahy  sloužící  ke  snižování
ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního,
kulturního a archeologického dědictví,  vymezené ve
vydané  územně  plánovací  dokumentaci.  V návrhu
územního plánu je veřejně prospěšné opatření VU3
vymezeno  z důvodu  potřeby  rozvoje  a  ochrany
přírodního pilíře  udržitelného rozvoje území. Veřejně
prospěšným  opatřením  VU3  je  prvek  územního
systému  ekologické  stability  (ÚSES)  -  lokální
biokoridor.   Územní  systém  ekologické  stability  je
jedním  z mnoha  prvků,  kterými  se  dle  zákona  č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších  předpisů  zajišťuje  ochrana  přírody  a
krajiny.
Cílem územního plánování je dle stavebního zákona

str. 124



zemědělskému obhospodařování pozemku  (lze si např.
představit situaci, že vlastník stávající cesty v budoucnu
bude  chtít  realizovat  plochu  přírodní  zeleně  tím
způsobem,  který  přístup  a  příjezd  po  této  cestě
znemožní).

Zařazení zmíněných návrhových ploch zeleně do návrhu
územního plánu je nelogické a pro vlastníky překvapivé,
neboť návrh zmíněných opatření se objevuje  nedlouho
po  ukončení  komplexní  pozemkové  úpravy  na  území
obce  Pravy (tato  proběhla  v  r.  2010),  kdy  paní
Katschnerová  o  žádných  plánovaných  protierozních  či
jiných  opatřeních  ve  svých  důsledcích  vedoucích  k
omezení  jejích  vlastnických  práv  (znehodnocení
pozemku,  v  některých případech i  hrozba vyvlastnění)
nebyla  informována.  Jednak  je  tento  postup  při
pořizování územního plánu obce  v rozporu s principem
legitimního  očekávání  resp.  dobrou  vírou  vlastníka
dotčených  pozemků, jednak  v  případě  realizace
navržených  opatření  dojde  k  tomu,  že  se  společně
obhospodařované zemědělské pozemky opětovně (a z
hlediska zemědělského hospodaření nelogicky) fakticky
rozdělí. Současně odkazuji na  nesouhlas příslušného
pozemkového  úřadu  s  návrhem  územního  plánu
(který byl  prezentován při  veřejném projednání návrhu
územ.  plánu),  kdy  příslušný  dotčený  orgán  rovněž
poukazuje  na  to,  že  návrh  územního  plánu  je  v
rozporu  s  výsledky  zmíněných  komplexních
pozemkových úprav.

Shrnutí odůvodnění k námitce 1):

Pro naplnění požadavků pro udržitelný rozvoj území
(včetně zajištění stability orné půdy, ochrany proti erozi,
zlepšení retenční schopnosti krajiny, prostupnosti krajiny
aj.) tak není nutné plánovat vybudování zcela nových

vytvářet  předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území,
spočívající  ve  vyváženém  vztahu  podmínek  pro
příznivé  životní  prostředí,  pro hospodářský rozvoj  a
pro  soudržnost  společenství  obyvatel  území.
Nedílnou  součástí  prvků  tvořících  jeden  z pilířů
udržitelného rozvoje území, tj. životního prostředí je
ÚSES. Požadavek na řešení systému ÚSES v návrhu
územního plánu vychází kromě výše uvedeného také
z požadavků schváleného zadání. 
Z republikových  priorit  územního  plánování  pro
zajištění  udržitelného  rozvoje  území  stanovených
„Politikou  územního  rozvoje  ČR  2008“  je  v zadání
požadavek  na  posílení  ekologické  stability  území.
Požadavkem  nadřazené  územně  plánovací
dokumentace kraje – ZÚR Pk je respektování ploch a
koridorů  pro  biocentra  a  biokoridory  ÚSES  na
regionální  a  nadregionální  úrovni  jako
nezastavitelných s využitím pro zvýšení biodiverzity a
ekologické  stability  krajiny.  Úkolem  pro  územní
plánování  vyplývajícím ze  ZÚR Pk je dále v zadání
požadavek  na  zpřesnění  vymezení  regionálních  a
nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s
metodikou  ÚSES  a  požadavky  specifických
oborových  dokumentací  tak,  aby  byly  dodrženy
nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich
funkčnost.
Dalším  požadavkem  zadání  dle  „Územně
analytických podkladů  obce s rozšířenou působností
Pardubice“  (dále  jen  „ÚAP  ORP  "),  je  zvyšovat
ekologickou stabilitu území, zejména chránit všechny
stávající prvky krajiny (dle zák. 114/1992 Sb. a zák.
460/2004 Sb.), respektovat všechny prvky ÚSES (dle
zák. 114/1992 Sb.), k dobudování prvků ÚSES využít
provádění  komplexních  pozemkových  úprav.
Požadavkem koncepce uspořádání krajiny je vymezit
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ploch  zeleně  a  omezovat  tak  práva  vlastníků
dotčených pozemků, nýbrž k uvedenému postačuje
dosavadní  uspořádání  lokality  (popř.  jiné  návrhové
plochy).  Je  rovněž  zřejmé,  že  při  přípravě  návrhu
územního  plánu  nebyly  zvažovány  možné  alternativy
umístění  zmíněných  návrhových  ploch (viz  např.  výše
zmíněná, logicky se nabízející možnost plánování ploch
zeleně  výlučně  na  pozemcích  obce  namísto  dotčení
majetku  soukromých  vlastníků),  přičemž  umístění
zmíněných  ploch  v  návrhu  územního  plánu  tak
vykazuje znaky svévole. Návrhové plochy K9, K10,
K11 a K13 nejsou věcně opodstatněné.

Námitka 2):

V bodu  B/I.2e.  části  B  (odůvodnění)  územního  plánu
(Požadavky  na řešení  veřejné  infrastruktury  -Dopravní
infrastruktura)  se  u  návrhové  plochy  Z15  (dopravní
infrastruktura silniční)  počítá s  umístěním koridoru  pro
umístění trasy přeložky silnice I/36. Podle bodu B/1.3 a
části  B  (odůvodnění)  územního  plánu  (Dopravní
infrastruktura)  pak „navrhovaná  komunikace  I/36  bude
třídy  S11,5/90  šířky  11,5m.  Po  výstavbě  komunikace
(DS - Z15) zbývající plochy koridoru zůstanou i nadále
součástí zemědělského půdního fondu (viz. kap. A/I.4a //
Silniční  doprava).  V  rámci  územního  řízení  při
povolování stavby komunikace I/36 bude řešen způsob
využívání  navazujících  zemědělských  a  lesních
pozemků." I přes uvedené  zůstává zcela nejasné, ve
které  části  plánovaného  koridoru  bude  probíhat
komunikace o šíři 11,5 m, což však má pro namítající
podstatný význam (její pozemek p.č. 773 zasahuje do
plánovaného  kondoru  zčásti,  přičemž  z  návrhu
územního plánu není zcela zřejmé, v jakém rozsahu tato
komunikace zasáhne tento pozemek, zda bude v daném
místě možný sjezd ze silnice apod.). I proto u majitelky

lokální ÚSES - jako podklad využít dokument „Revize
lokálního  ÚSES  a  plán  ÚSES  pro  území  obce
s rozšířenou  působností  Pardubice“ -(změny  nebo
úpravy  ÚSES  může  navrhnout  pouze  autorizovaná
osoba,  pověřená MŽP ČR k projektování  ÚSES na
základě  úspěšné  zkoušky  z  odborné  způsobilosti
v souladu  se  schválenou  metodikou).  ÚSES  je  dle
ÚAP charakterizován jako hodnota v území tvoří ho
nadregionální,  regionální  a  lokální  biocentra  a
biokoridory,  může  je  navrhovat  pouze  autorizovaná
osoba;  poloha  a  trasování  těchto  prvků  musí
respektovat  výše  uvedené  dokumentace  (dle
schváleného zadání).   
Návrh  územního  plánu  plně  respektuje  požadavky
veřejného  zájmu  obsaženého  v zadání  pro
vymezování  prvků  ÚSES;  řešení  těchto  prvků
s ohledem na požadavky zadání je  věcně podloženo
v odůvodnění územního plánu.  
Lokální biokoridor LBK hranice ORP-NK11, jeho část
vymezená  plochou K9 není  stabilizovanou  plochou,
ale  plochou  změny,  to  znamená,  že  je  biokoridor
nefunkční.  Požadavkem  zadání  je,  že  k  zajištění
koncepčního  řešení  může  územní  plán  navrhnout
veřejně  prospěšná  opatření.  Územní  plán  z důvodu
nefunkčnosti  a  z důvodu  potřeby  realizace  prvku
ÚSES navrhuje v souladu se stavebním zákonem pro
tento prvek možnost práva k pozemkům, na kterých
je  navržen  vyvlastnit.  Trasa  lokálního  biokoridoru
bude  totožná  s jeho  trasou  dle  Plánu  společných
zařízení, který je součástí dokončených komplexních
pozemkových  úprav.  Komplexní  pozemkové  úpravy
byly  dle  stanoviska  dotčeného  orgánu  (Státní
pozemkový  úřad)  projednány  s  dotčenými  orgány
včetně schválení zastupitelstvem obce a vypořádáné i
vlastnicky.
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nadále trvá obava, že navrhované vymezení koridoru by
vedlo k zamezení přístupu a příjezdu zejm. zemědělské
techniky  ke  zbylé  části  pozemku  po  výše  zmiňované
veřejné cestě, resp. že by došlo k podstatnému ztížení
využívání  zemědělských  a  navazujících  lesních
pozemků  v  dané  lokalitě, s  čímž  se  však  návrh
územního  plánu  nijak  nevypořádává.  Tuto  otázku,
podstatnou  z  hlediska  realizace  vlastnického  práva
majitelky pozemku (včetně otázky přístupu k pozemkům
a  případných  limitů  využití  pozemku  do  budoucna),
nelze při  pořizování  územního plánu řešit  pouhým
vágním odkazem na budoucí územní řízení týkající
se  stavby  komunikace (tato  otázka  by  měla  být
alespoň v  základních  obrysech zřejmá již  z  územního
plánu).

Námitka 3):

I  když  (oproti  původnímu  návrhu)  byla  ze  stávajícího
návrhu územního plánu vypuštěna veřejná prospěšnost
některých  opatření,  i  nadále  toto  zůstává  u
navrhovaného opatření VU3 (USES - lokální biokoridor,
protierozní  opatření),  a  to  v  rozsahu  plochy  USES.
Námitka tedy směřuje proti  zmíněnému navrhovanému
opatření  VU3,  neboť  zakotvení  daného  opatření  do
územního plánu jako veřejně prospěšného opatřen, není
věcně  podloženo  a  realizace  takového  opatření  není
nezbytně nutná, ani není ve veřejném zájmu. Současně
tedy  není  důvod  pro  takto závažný  zásah do ústavně
zakotveného  vlastnického  práva  vlastníků  dotčených
pozemků (pokud by totiž dané opatření bylo v územním
plánu zakotveno,  za  určitých okolností  by  v  budoucnu
mohlo  dojít  dokonce  i  k  vyvlastnění  pozemku  -
navrhované opatření takovou možnost orgánům veřejné
moci  dává,  resp.  přinejmenším  výrazně  usnadňuje).
Ohledně absence věcných důvodů pro dané opatření a

Část plochy změny v krajině K9, mimo prvek ÚSES
bude v celém rozsahu  v  územním plánu vypuštěna
z důvodu uvedení v soulad územního plánu s Plánem
společných zařízení. 
Namítající  dále  uvádí,  že  paní  Katschnerová
nesouhlasí  se  zařazením  zmíněného  opatření  do
územního plánu ani nepočítá s jeho realizací. Veřejně
prospěšné  opatření  je  pro  plochu  K9  vymezeno
v souladu se stavebním zákonem a také v souladu se
zadáním,  realizace  veřejně  prospěšného  opatření
bude  probíhat  na  základě  schváleného  Plánu
společných zařízení,  který je  součástí  dokončených
komplexních  pozemkových  úprav.  Dle  stanoviska
dotčeného orgánu dokončené komplexní pozemkové
úpravy jsou již schválené a vypořádané i vlastnicky;
trasa  lokálního  biokoridoru  K9  bude  totožná
v územním plánu s Plánem společných zařízení, dle
komplexních  pozemkových  úprav.  Jestliže  paní
Katschnerová  souhlasila  s trasou  lokálního
biokoridoru K9 v komplexních pozemkových úpravách
logicky  by  se  měl  tento  souhlas  promítnout  i  do
územního  plánu.  Vzhledem  k tomu,  že  jsou
komplexní pozemkové úpravy vypořádané vlastnicky
je pravděpodobné, že pozemky pro realizaci lokálního
biokoridoru K9, tj. veřejně prospěšného opatření VU3
nebude nutno ani vyvlastňovat.  
Namítající uvádí, že  ponechání navrženého opatření
v návrhu územního plánu by vedlo k nepřípustnému
zásahu  do  jejích  vlastnických  práv  (omezení  popř.
dokonce  znemožnění  zemědělského
obhospodařování  bonitně kvalitní  zemědělské  půdy.
V návrhu  územního  plánu  bude  provedena  úprava
trasy  a  šířky  lokálního  biokoridoru  K9  v souladu
s Plánem  společných  zařízení;  na  základě  toho lze
konstatovat, že se bude jednat o podstatně šetrnější
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nedostatečné  odůvodnění  v  návrhu  územního  plánu
zcela  odkazuji  na  odůvodnění  námitky  1/  zejména  k
návrhové  ploše  K9  (viz  vvše). Z  hlediska  územního
plánování a požadavků na udržitelný rozvoj území není
dán veřejný zájem na realizaci  daného opatření.  Jako
vlastník  dotčeného  pozemku  paní  Katschnerová
nesouhlasí  se  zařazením  zmíněného  opatření  do
územního plánu ani nepočítá s jeho realizací. Ponechání
navrženého opatření v návrhu územního plánu by vedlo
k  nepřípustnému  zásahu  do  jejích  vlastnických  práv
(omezení  popř.  dokonce  znemožnění  zemědělského
obhospodařování bonitně kvalitní zemědělské půdy; při
nesouhlasu  s  realizací  navržených  opatření  hrozba
vyvlastnění; o chystaných opatřeních vlastník ani nebyl
předem  informován...).  Zároveň  není  věcně  naplněna
podmínka veřejného zájmu resp.  nezbytnosti  takového
opatření.

Námitka 4):

Z důvodů uvedených v odůvodnění námitky 2), na které
tímto zcela  odkazuji (viz  výše),  jmenovaná nesouhlasí
ani  se  zakotvením  navrhované  veřejně  prospěšné
stavby VD1 na jejím pozemku označeném shora. Návrh
územního  plánu  se  věcně  vůbec  nevypořádává  s
otázkou  budoucího  využívání  zemědělských  a
navazujících lesních pozemků v dané lokalitě. Z tohoto
hlediska  je  navržené  opatření  VD1  nepřezkoumatetné
(na základě územního plánu a  jeho odůvodnění  určit,
zda a v  jakém rozsahu tato komunikace zasáhne můj
pozemek ...), což mj. vede k tomu, že za dané situace
nemůže  být  dán  veřejný  zájem na  zařazení  daného
opatření do územního plánu. Se zařazením takto široce
a vágně  koncipované  veřejně  prospěšné  stavby  resp.
opatření VD1 (o kterém paní Katschnerová taktéž nebyla
předem informována, a to ani  v rámci před nedávnem

zásah do vlastnických práv,  takovým způsobem, že
povede  ještě  rozumně  k  zamýšlenému  cíli.  Na
základě  této  úpravy  dojde  k podstatné  minimalizaci
zásahu do pozemku p.č. 640 a tím k menšímu záboru
zemědělské  půdy,  to  znamená,  že  pro
obhospodařovaní to bude téměř nepatrný zásah. Pro
názornost – výměra pozemku p.č. 640 je 60 014 m2,
původní zábor pro lokální biokoridor byl cca 2 700 m2
a nový zábor je cca 920 m2.   
Na  základě  výše  uvedeného  bude  rozsah  veřejně
prospěšného  opatření  VU3  v     územním  plánu
podstatně upraven, zmenšen a vzhledem k     tomu, že
právo vyvlastnění je stanoveno v     případě a v     mezích,
které stanovuje zákon, nebude toto právo z     územního
plánu vypuštěno.  

Námitka se v bodě 4) zamítá.
Veřejně prospěšná stavba VD1 s     právem vyvlastnění
je  v     územním plánu  vymezena  pro  přeložku  silnice
I/36 a navazující stavby; pro tuto stavbu je v     územním
plánu  vymezena  zastavitelná  plocha  Z15,  která  je
určena  pro  dopravní  plochu  silniční  –  DS.  Veřejně
prospěšná  stavba  VD1  bude  v     územním  plánu
ponechána v     celém svém rozsahu.

Odůvodnění:
Odůvodnění  vymezení  zastavitelné  plochy  Z15  –
plochy dopravní plochy silniční – DS, která je určena
pro  umístění  stavby  přeložky  silnice  I/36  a
navazujících staveb je uvedeno v bodě námitky 2) a
v celém  rozsahu  platí  i  pro  odůvodnění  námitky
v bodě  4.  Nadřazená  územně  plánovací
dokumentace kraje ZÚR Pk vymezuje závazný prvek
- koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D 08-
přeložka  silnice  I/36  Lázně  Bohdaneč  –  D11. Dle
stavebního  zákona  jsou  ZÚR  Pk  závazné  pro
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proběhlé  komplexní  pozemkové  úpravy)  do  územního
plánu proto jako vlastník resp. spoluvlastník dotčeného
pozemku  z  výše  uvedených  důvodů  nesouhlasí.
Vzhledem k výše zmíněné nepřezkoumatelnosti a z toho
plynoucí  neurčitosti  (z  hlediska  míry  zasažení
vlastnického  práva  k  mému  pozemku  plánovanou
stavbou) navíc za  dané situace  ani  není  možné učinit
relevantní a odůvodněny závěr o tom, zda a nakolik by
případná  veřejně  prospěšná  stavba  silnice  nezbytně
nutné vyžadovala i použití pozemku poz. p.č. 773.

pořizování  a  vydávání  územních  plánů  a  pro
rozhodování v území. Projektant respektoval stavební
zákon  a   ZÚR  Pk  a  ve  veřejném  zájmu  vymezil
veřejně prospěšnou stavbu VD1, pro kterou lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Vzhledem k tomu,
že  ke  dnešnímu  dni  není  zpracována  podrobnější
dokumentace  (projekt  pro  územní  řízení)  stavby
přeložky  silnice  I/36,  není  možné  určit  konkrétně
kterých  pozemků,  nebo  jejich  částí  se  bude  týkat
právo vyvlastnění; územní plán neobsahuje seznam
pozemků  pro  vyvlastnění.  Nelze  tedy  proto
jednoznačně říci, jestli se budoucí proces vyvlastnění
bude týkat i pozemku p.č. 773 k.ú. Pravy. Na základě
výše uvedeného nutno říci,  že  veřejná prospěšnost
bude uplatňována pro stavbu nikoliv pro vymezenou
zastavitelnou plochu Z15. 
Namítající uvádí, že se návrh územního plánu věcně
vůbec nevypořádává s otázkou budoucího využívání
zemědělských  a  navazujících  lesních  pozemků  v
dané  lokalitě.  Na  základě  této  části  námitky
projektant  vloží  do  textové  části  návrhu  územního
plánu  větu,  že  v     rámci  projektových  příprav  této
komunikace bude zachován přístup a příjezd zejména
zemědělské  techniky  ke  všem  pozemkům  dle
způsobu jejich využití tak, aby nedošlo k podstatnému
ztížení  využívání  zemědělských  a  navazujících
lesních pozemků v     předmětném území.
Namítající uvádí, že nemůže být dán veřejný zájem
na  zařazení  daného  opatření  do  územního  plánu.
Daným  opatřením  myslí  namítající  pravděpodobně
vymezení  plochy  pro  přeložku  silnice  I/36  jako
veřejně  prospěšné  stavby  s právem  vyvlastnění.
Veřejný zájem je prezentován především vymezením
této  stavby  jako  veřejně  prospěšné  v dokumentaci
ZÚR Pk; přeložka silnice I/36 je součástí silniční sítě
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Pardubického kraje, která vychází z koncepce silniční
sítě  České  republiky.  Republikovými  prioritami  dle
schválené Politiky územního rozvoje České republiky
2008 (dále jen „PÚR ČR“) je vytvářet podmínky pro
zlepšování  dostupnosti  území  rozšiřováním  a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby  veřejné  dopravy  a  požadavky  ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí
a rozvojových os. Přeložka silnice I/36 má dopravní
význam  pro  připojení  prostoru  Pardubic  na  dálnici
D11  ve  směru  na  Prahu;  ze  dvou  zpracovaných
variant  byla  s ohledem na nepoměrně větší  rozsah
nových  úseků  silnic  vybrána  trasa  s přeložením
silnice do nového koridoru od Lázní Bohdaneč v trase
silnice  III/3238,  s jihozápadním  obchvatem  obce
Křičeň,  východním  obchvatem  obce  Pravy  do
napojení  na  dálnici  D11.  Veřejný  zájem  na  této
komunikaci  vychází  již  z republikového  dokumentu
PÚR ČR. 
Namítající  uvádí,  že paní  Katschnerová  jako
spoluvlastník  dotčeného  pozemku  nebyla  předem
informována  o  zařazení  veřejně  prospěšné  stavby
VD1 do územního plánu.
Proces pořizování územního plánu probíhá v souladu
se stavebním zákonem a správním řádem. Veřejnosti
se  jednotlivé  kroky  pořizování  územního  plánu
doručují veřejnou vyhláškou. Oznámení o projednání
návrhu  zadání  bylo  vyvěšeno  na  úřední  desce
(digitálně  a  fyzicky)  pořizovatele  od  28.11.2012  do
1.1.2013 a také na úřední desce (digitálně a fyzicky)
obce Pravy od 29.11.2012 do 2.1.2013. Další etapa
společného  jednání  byla  doručena  veřejnou
vyhláškou,  která  byla  vyvěšena  na  úřední  desce
(digitálně a fyzicky) obce a pořizovatele, od 15.6.2013
do  1.8.2013.  Etapa  veřejného  projednání   byla
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doručena veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na
úřední desce (digitálně a fyzicky) obce a pořizovatele,
od  18.2.2014  do  30.3.2014.  Důkazem,  že  paní
Katschnerová byla předem informována je, že podala
včas  připomínky  v rámci  společného  jednání  a
námitky v rámci veřejného projednání. 

Namítající  uvádí,  že není možné učinit  relevantní a
odůvodněný závěr o tom, zda a nakolik by případná
veřejně  prospěšná  stavba  silnice  nezbytně  nutné
vyžadovala i použití pozemku poz. p.č. 773.

K tomuto  bodu  patří  již  výše  uvedené  části
odůvodnění  (odůvodnění  námitky  pod  bodem  2),
které vysvětlují princip vymezování ploch v územním
plánu  a  následné  umisťování  staveb  v jednotlivých
plochách. Použití pozemku poz. p.č. 773, respektive
jeho  zábor  pro  stavbu  silnice  I/36  se  jeví  dle
koordinačního  výkresu,  který  je  ale  pouhým
odůvodněním  způsobu  vymezení  plochy,  ne  příliš
zásadní. V otázce , zda a nakolik by případná veřejně
prospěšná  stavba  silnice  nezbytně  vyžadovala  i
použití  pozemku  p.č.  773   je  nutno  uvést  zásady
zákona o vyvlastnění, dle kterých platí, že vyvlastnění
lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný
k dosažení jeho účelu.  
Na základě výše uvedeného bude veřejně prospěšná
stavba VD1, která je vymezena ve veřejném zájmu,
v     případě  a  v     mezích,  které  stanovuje  zákon,
v     územním plánu ponechána.

Použité podklady:    

1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky 
2. Návrh územního plánu Pravy
3. Spis územního plánu 42 483/2012
4. Politika územního rozvoje České republiky 2008
5.Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 2010
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6.Revize  lokálního  ÚSES  a  plán  ÚSES  pro  území
obce s rozšířenou působností Pardubice
7.Územně  analytické  podklady   obce  s  rozšířenou
působností Pardubice
8.Beckovy  komentáře,  Stavební  zákon  (Roztočil,
Hrůšová, Lachmann, Potěšil)

Poučení:

Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat
ani podat rozklad. 
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č. zakázky 23.6 Územní plán Pravy Odůvodnění

B/I.7  Vyhodnocení připomínek

V rámci procesu opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne 15. října 2014 nebyly obdrženy
žádné připomínky.

Následuje tabulková část.
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VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY – PŘIPOMÍNKY 

P.
č.

Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek

1. Obec Kasalice
Kasalice 46
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

2. Obec Křičeň
Křičeň 88
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

3. Obec Rohoznice
Rohoznice 96
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

4. Obec Dobřenice
Dobřenice 10
50325 Dobřenice ze 
dne 25.7.2013 zn. 
00323/13

K návrhu zadání Územního plánu obce PRAVY nemáme
připomínky.

5. Obec Kratonohy
Kratonohy 31
50324 Kratonohy

- bez připomínek

Ostatní subjekty a 
veřejnost

Připomínky Vyhodnocení připomínek

6. Ředitelství silnic a 
dálnic ČR
Čerčanská 12
140 00 Praha 4
ze dne 15. 7. 2013
zn.: 13323-ŘSD-13-
11110

Připomínka č. 1

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá
následující  připomínky k návrhu územního plánu (dále
jen ÚP) Pravy

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem  dopravy,  pro  které  vykonává  vlastnická
práva  státu  k  nemovitostem tvořícím dálnice  a  silnice

Připomínce se vyhovuje
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l.třídy,  zabezpečuje  výstavbu  a  modernizaci  dálnic  a
silnic  l.třídy,  spolupracuje  s  příslušnými  orgány  státní
správy  včetně  orgánů  samosprávy,  poskytuje  jim
podklady a zpracovává vyjádření.

K  návrhu  zadání  ÚP  Pravy  zaslalo  ŘSD  ČR
vyjádření  dopisem  č.j.  23845-ŘSD-12-11110  ze  dne
17.12.2013.

Správním  územím  obce  Pravy  prochází  trasa
dálnice  D11  a  koridor  přeložky  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč -  D11. Podle „Výsledků sčítání dopravy na
dálniční  a  silniční  síti  v  roce 2010" dosahuje  intenzita
dopravy  na  stávající  silnici  I/36  5.552  voz,/24h.  V
blízkosti  koridoru  přeložky  silnice  I/36  jsou  navrženy
zastavitelné plochy Z5-SV (smíšená obytná venkovská),
Z6-BV (bydlení v rodinných domech - venkovské) a Z9-
BV. Provoz  dopravy  na  trase  silnice  l.třídy  I/36  bude
zdrojem  negativních  vlivů  z  dopravy  (hluku,  imisí,
vibrací).  Prostorové  uspořádání  zástavby  na
uvedených  plochách  je  nutno  řešit  tak,  aby
nevznikly  nároky  na  vybudování  pasivních
protihlukových  opatření.  Upozorňujeme,  že  veškerá
protihluková  opatření  takto  vzniklé  zástavby  nebudou
hrazena  ze  státních  finančních  prostředků a  musí  být
provedena na náklady investorů této zástavby a mimo
pozemky silnice I/36.
Dále  upozorňujeme  na  skutečnost,  že  Nařízení  vlády
č.148/2006  o  ochraně  zdraví  je  v  současné  době  již
neplatné a bylo nahrazeno Nařízením vlády č.272/2011
splatností od 1.11.2011.

Zastavitelné  plochy  Z5-SV,  Z6-BV  a  Z9-BV  mají
v textové  části  návrhu  územního  plánu  stanovené
podmínky využití z hlediska ochrany před hlukem vůči
navržené přeložce silnice I/36.

Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví v textové
části  odůvodnění  bylo  opraveno  Nařízením  vlády
č.272/2011 s  platností od 1.11.2011.

7. Diana Pavlisová
Robert Pavlis
Pravy 55

Připomínka č. 2

Jako vlastníci pozemků 35/3 ,19 ,113/2 a 684 v katastr.
území  Pravy  NESOUHLASÍME  s  žádnými

Připomínce se v bodě 1) vyhovuje
Pozemek  p.č.  113/2  k.ú.  Pravy  a  s ním související
pozemek p.č.st. 60 leží dle návrhu Územního plánu
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533 41 Lázně 
Bohdaneč, dopis ze 
dne 24.7.2013

navrhovanými  změnami  na  naších  pozemcích  a
žádáme o zachování stávajícího stavu našich parcel.

Odůvodnění:
1 ) Nesouhlasíme s novým zařazení parc. 113/2 do části

BV ( bydlení v rodinných domech ) .  Našim záměrem
je zde zrealizovat drobnou řemeslnou výrobu, což je 
na území BV nemožné. Není jasné z jakých důvodů 
je pouze náš pozemek zařazen do
uvedené části, když všechny přímo sousedící 
pozemky jsou zařazeny do SV ( smíšená venkovská 
obytná část). Trváme na tom, aby náš pozemek byl i 
nadále zařazen v části SV (smíšená obytná 
venkovská) .

2) Umístění ZP (zeleně přírodní) - K15 na našich 
pozemcích. Prostupnost krajiny již byla vyřešena v 
rámci pozemkových úprav, které byli schváleny 
zastupitelstvem obce a majiteli pozemků a není tudíž
prostor pro další omezování vlastnických práv. Tyto
pozemky mám v úmyslu i nadále zemědělsky 
využívat a v žádném případě nesouhlasím, aby na 
nich byla umístěna jakákoliv přírodní zeleň, tak jak je
navrženo v návrhu úprav. V odůvodnění je také 
uvedeno to, aby bylo zamezeno rozšiřování 
zastavitelné plochy obce - takovéto odůvodnění je 
nepřijatelné, neboť zastavitelné plochy jsou přímo 
vymezené územním plánem a pouze v určitých 
lokalitách.

Závěr:
V případě  nerespektování  předložených  námitek  jsme
připraveni  hájit  svá  vlastnická  práva  a  využít  všech
dostupných právních prostředků.

Pravy (dále jen „návrh ÚP“) ve stabilizované ploše BV
– bydlení v rodinných domech – venkovské.
Projektant zahrnul  pozemek p.č.    113/2 k.ú. Pravy a
s     ním  související  pozemek  p.č.st.  60  do  plochy
s     rozdílným způsobem využití SV – smíšené obytné
venkovské.

Odůvodnění:
Pozemek  p.č.  113/2  k.ú.  Pravy  je  posledním
zastavěným  stavebním  pozemkem  na  západním
okraji  obce;  tento  pozemek  svojí  východní  hranici
přímo navazuje  na  zastavěnou centrální  část  obce,
která  je  dle  návrhu  ÚP  zahrnuta   do  plochy
s rozdílným způsobem využití SV – smíšené obytné
venkovské. Hlavním využitím těchto ploch je kromě
bydlení v rodinných domech (hlavní využití ploch BV)
také  příměs  nebytových  funkcí.  Výše  uvedený
poslední  pozemek  na  okraji  stávající  zástavby  byl
vyňat z plochy BV a zahrnut do plochy SV bez toho,
aby byla narušena urbanistická koncepce návrhu ÚP.

Připomínce se v bodě 2) vyhovuje 
Pozemek p.č. 35/3 a19 k.ú. Pravy leží dle návrhu ÚP
ve  stabilizované  ploše  SV  –  smíšené  obytné
venkovské.  Pozemek  p.č.  684  k.ú.  Pravy  leží  dle
návrhu  ÚP  ve  stabilizované  ploše  NZ  –  plochy
zemědělské  kromě  pruhu  v jižní  částí  pozemku
navazujícího  na hranici  zastavěného  území  o  šířce
cca  15  m,  který  leží  v ploše  změny  v krajině  K15
určené jako plocha ZP – zeleň přírodní. 
Připomínce  se  vyhovuje,  projektant  p  lochu
s     rozdílným  způsobem  využití    ZP  -  zeleň  přírodní,
která  je  současně  plochou  změny  v     krajině  -  K15
v     celé  její  délce  vypustí  a  nahradí  stabilizovanou
plochou NZ.
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Odůvodnění:
Plocha  změny  v krajině  -  K15  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  vytvoření  plynulého  přechodu
zastavěného území do intenzivně obhospodařované
krajiny. Zrušením plochy  K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím této plochy také zeleň.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 

8. Jan Vaníček
Dobřenice 190
503 25 Dobřenice, 
dopis ze dne  
24.7.2013 

Připomínka č. 3
V rámci  mého vlastnictví  pozemků (parcelních  čísel)  -
35/2, 35/1 a 685 v katastr, území Pravý NESOUHLASÍM
s  navrhovanými  změnami  na  výše  uvedených
pozemcích  a  žádám  o  zachování  stávajícího  stavu
těchto pozemků.
Umístění  ZP  (zeleně  přírodní)  -  K15  na  mých
pozemcích. Prostupnost krajiny již byla vyřešena v rámci
pozemkových  úprav,  které  byly  schváleny
zastupitelstvem obce  a  majiteli  pozemků a  není  tudíž
prostor  pro  další  omezování  vlastnických  práv.  Tyto
pozemky mám v úmyslu i nadále zemědělsky využívat a
v  žádném  případě  nesouhlasím,  aby  na  nich  byla
umístěna jakákoliv přírodní zeleň, tak jak je navrženo v
návrhu úprav.  V  odůvodnění  je  také uvedeno to,  aby
bylo  zamezeno  rozšiřování  zastavitelné  plochy  obce
-takovéto odůvodnění je nepřijatelné, neboť zastavitelné
plochy jsou přímo vymezené územním plánem a pouze
v určitých lokalitách.
Závěr:

Připomínce se vyhovuje 
Pozemek p.č.  35/2 a 35/1 k.ú. Pravy leží dle návrhu
ÚP  ve  stabilizované  ploše  SV  –  smíšené  obytné
venkovské.  Pozemek  p.č.  685  k.ú.  Pravy  leží  dle
návrhu  ÚP  ve  stabilizované  ploše  NZ  –  plochy
zemědělské  kromě  pruhu  v jižní  částí  pozemku
navazujícího  na hranici  zastavěného  území  o  šířce
cca  15  m,  který  leží  v ploše  změny  v krajině  K15
určené jako plocha ZP – zeleň přírodní. 
Připomínce  se  vyhovuje,  projektant  p  lochu
s     rozdílným způsobem využití    ZP -  zeleně přírodní,
která  je  současně  plochou  změny  v     krajině  -  K15
v     celé  její  délce  vypustí  a  nahradí  stabilizovanou
plochou NZ.

Odůvodnění:
Plocha  změny  v krajině  -  K15  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  vytvoření  plynulého  přechodu
zastavěného území do intenzivně obhospodařované
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V případě  nerespektování  předložených  námitek  jsme
připraveni  hájit  svá  vlastnická  práva  a  využít  všech
dostupných právních prostředků.

krajiny. Zrušením plochy  K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím této plochy také zeleň.
Na  základě  výše  uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 

9. Fojtík Daniel 
Dobřenice 37,
 503 25 Dobřenice, 
dopis ze dne 
25.7.2013

Připomínka č. 4
Tímto  reaguji  na  Vaši  veřejnou  vyhlášku  (Sp.  zn.:
OHA/42483/2012/Mo,  Č.j.:  Mmp  33593/2013).  Jsem
majitelem zemědělského pozemku (parcelní číslo: 765,
číslo LV: 332) a po shlédnutí  legendy  Vašeho návrhu
územního  plánu  Pravy,  s  tímto  stavem  zásadně
nesouhlasím,  zejména s tím, že dotčený pozemek je
označen k vyvlastnění.

Připomínce se nevyhovuje.
Pozemek p. č. 765 k.ú. Pravy je dle návrhu územního
plánu  zahrnut  do  zastavitelné  plochy  Z15,  která  je
určena  pro  dopravní  infrastrukturu  silniční  DS a  je
navržena pro realizaci veřejně prospěšné stavby VD1
přeložky silnice I/36 a navazujících staveb, pro které
lze  práva  k pozemkům  a  stavbám  dle  územního
plánu vyvlastnit.
Veřejně prospěšná stavba VD1 s     právem vyvlastnění
je  v     územním plánu  vymezena  pro  přeložku  silnice
I/36 a navazující stavby; pro tuto stavbu je v     územním
plánu  vymezena  zastavitelná  plocha  Z15,  která  je
určena  pro  dopravní  plochu  silniční  –  DS.  Veřejně
prospěšná  stavba  VD1  bude  v     územním  plánu
ponechána v     celém svém rozsahu.

Odůvodnění:
Požadavek pro vyvlastnění veřejně prospěšné stavby
– přeložky  silnice I/36 vychází  ze  Zásad územního
rozvoje  Pardubického  kraje  (dále  jen  „ZÚR  Pk“)
vydaných  zastupitelstvem  Pardubického  kraje  dne
29.4.2010 pod č.usn. Z/170/10. ZÚR Pk jsou dle § 36
odst. 5 stavebního zákona pro územní plán závazné.
Stanoveným úkolem ZÚR Pk pro územní plánování je
zajistit  vymezení  a  zpřesnění  šířky  dopravních
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koridorů  v závislosti  na  podmínkách  průchodu
koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a
konfiguraci terénu.
Územní  plán  veřejně  prospěšnou  stavbu  v
konkrétních  podmínkách  obce  zpřesňuje  a  řeší  její
navazující stavby – přivaděč silnice II/323 na I/36 jako
přeložka silnice III/3236 a další dopravně bezpečné
napojení  stávající  silnice  II/323  na  I/36  v místě
dálničního střediska. Pro řešení dopravního napojení
na I/36 v místě dálničního střediska je dle návrhu ÚP
do plochy Z15 zahrnut i  výše uvedený pozemek. V
případě  tohoto  pozemku  se  mj.  jedná  o  možnost
budoucího prostorového řešení,  které musí umožnit
realizaci   dopravně  bezpečného  kolmého  napojení
silnice  II/323  na  nově  budovanou  silnici  I/36  (v
budoucnu bude řešeno podrobnější dokumentací). 

10 Agrodružstvo Lhota 
pod Libčany,
Lhota pod Libčany 182
503 27 Lhota pod 
Libčany
Ing. Radek Voltr, dopis
ze dne 25.7.2013

Připomínka č.5
Jako uživatelé  zemědělských  pozemků  č.  parc.

581 a 640 v k. ú. Pravy, které jsou ve vlastnictví paní
Karly  Katchnerové  a  pana  Rodriga  Katchnera
nesouhlasíme s realizací plochy K 10. Tímto, krátce po
ukončení  komplexní  pozemkové  úpravy,  dojde  k
opětovnému  rozdělení  parcely  a  ke  ztížení
zemědělského hospodaření.

Zdůvodnění,  jako  protierozní  opatření,  se  nám
vzhledem ke konfiguraci terénu jeví tak, jak je umístění
navrhované, jako neodůvodněné. K prostupnosti krajiny
podle našeho názoru dostatečně slouží jiné navrhované
plochy.

Dále  nám není  jasné,  jak je  zajištěn  přístup  na
uvedené  parcely.  Dosud  užíváme  k  přístupu  obecní
cestu  od  čističky,  popř.  přístup  z  louky  od  rybníka
Kamenec. Toto bude v budoucnu součástí plochy K9 a
nevíme  zda  bude  možno  přes  tuto  plochu  jezdit
zemědělskou technikou.

Připomínce se vyhovuje 

Pozemky  parc.  č.  581  a  640  v  k.  ú.  Pravy  jsou
zařazeny dle návrhu územního plánu do stabilizované
plochy  zemědělské  NZ.  Přes  tyto  plochy  prochází
plochy změn v krajině K9 a K10, které jsou  určeny
pro  plochy  zeleně  přírodní  ZP;  plocha  K9  je
definována jako veřejně prospěšné opatření  VU3 –
územní  systém  ekologické  stability,  pro  kterou  lze
práva  k pozemkům a stavbám dle  územního plánu
vyvlastnit. 
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině  –  K10  v     celé  její  délce  vypustí  a  nahradí
stabilizovanou  plochou  NZ.  To  samé  platí  také  o
ploše  K11,  která  ale  do  výše  uvedených  pozemků
nezasahuje.
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině  –  K9  částečně  vypustí  a  nahradí
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Domníváme se, že zřízení plochy K 10 a popř. i K 11 pro
udržitelný  rozvoj  území  není  podstatné,  a  proto
navržené  prvky  doporučujeme  vypustit.  Plochu  K9
požadujeme projektovat tak, aby bylo možno ji používat
k přístupu na uvedené pozemky.

stabilizovanou  plochou  NZ.  Součástí  plochy  K9  je
návrhová část  LBK hranice ORP-NK11, která bude
ponechána a současně upravena tak, aby odpovídala
komplexním  pozemkovým  úpravám.  V  eřejná
prospěšnost s     právem vyvlastnění pro   návrhovou část
LBK v     územním plánu bude   ponechána   .

Odůvodnění:

Plocha  změny  v krajině  –  K10  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  byla  navržena  také ke zvýšení
ekologické  stability  krajiny,  pro  zlepšení  retenčních
schopností  krajiny,  které  druhotně  plní  i  funkci
protierozních  opatření.  Zrušením  plochy  K10  tj,
plochy ZP – zeleně přírodní budou dotčené pozemky
zařazeny  do  stabilizované  plochy  NZ  –  plochy
zemědělské.  Dle  podmínek pro využití plochy NZ je
přípustným  využitím  této  plochy  také  zeleň.  Na
základě výše uvedeného lze „pruhy“ zeleně přírodní
vysázet na těchto plochách i v případě, že nebudou
přímo vymezeny samostatnou plochou. To je na vůli
vlastníků pozemků. 
Plocha  změny  v krajině  –  K9  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  zvýšení  ekologické  stability
krajiny, zlepšení retenčních schopností krajiny, které
druhotně plní i  funkci protierozních opatření. Plocha
K9 bude vypuštěna, kromě části plochy, která je LBK
–  lokálním  biokoridorem,  který  je  součástí  prvků
ÚSES – územního systému ekologické stability; tato
část plochy K9 bude ponechána a pouze upravena
tak, aby byla v souladu s touto vymezenou trasou v
komplexních pozemkových úpravách (dle stanoviska
dotčeného  orgánu).  Část  plochy  K9  která  bude
vypuštěna bude nahrazena plochou zemědělskou –
NZ.
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Návrh řešení prvků ÚSES vychází z koncepce řešení
těchto  prvků  (nadregionálních  a  regionálních)
v nadřazené územně plánovací dokumentaci  – ZÚR
Pk;  prvky  lokální  jsou  řešeny  dle  dokumentace
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce
s rozšířenou  působností  Pardubice“-  požadavky  na
řešení prvků ÚSES vychází  ze schváleného zadání
územního plánu a především ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že tato část prvku ÚSES
je  chybějící,  nefunkční  územní  plán  ji  v souladu  se
stavebním zákonem současně vymezuje jako veřejně
prospěšné opatření s právem vyvlastnění. 

11 Václav Hlavatý, 
Pravy 40, 
PSČ 533 41, zastupuje
petiční výbor; ověřená 
kopie petice je ze dne 
30.7.2013 a má 46 
podpisů

Připomínka č.6

Na základě čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle
zákona ze dne 27. března 1990 č. 85/1990 Sb., o právu
petičním  se  občané  obce  Pravy,  okres  Pardubice,
Pardubický kraj dohodli na této petici, která byla občany
obce Pravy sepsána a dobrovolně podepsána.

Na  základě  informací  z  oddělení  územního  plánování
Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci  územního
plánu  a  obchvatu  obce  Pravy,  tímto  žádáme  o
prozkoumání tohoto územního plánu a dokumentace v
obci  Pravy,  jejíž  součástí  je  vyznačení  výhledové
varianty  obchvatu  obce  Pravy  -I/36  k  dálnici  D11 .  V
příloze  je  hlavní  výkres  i  s  návrhem  vyznačení  této
změny  obchvatu  a  jména  občanů,  kteří  se  účastní
petice.

Petiční výbor zastupuje:

pan Václav Hlavatý, trvale bytem Pravy 40, PSČ 533 41,
tel. 720 480 229 e-mail: pravyl@email.cz

V současné době pořizuje naše obec Pravy nový územní

Pořizovatel  obdržel  dne  30.7.2013  úředně  ověřený
dokument  s názvem  PETICE,  kterou  podepsalo  46
občanů obce Pravy.  Petice má petiční výbor, který
zastupuje pan Václav Hlavatý, trvale bytem Pravy 40,
533 41 Lázně Bohdaneč.   
Vzhledem k tomu,  že  dle  §  50  odst.  3  stavebního
zákona může  ve  fázi  společného jednání  o návrhu
územního  plánu  každý  uplatnit  své  písemné
připomínky,  je  obdržená  petice  vyhodnocena  jako
připomínka. 

Připomínce se v bodě 1. nevyhovuje.
Zastavitelná  plocha  Z15  je  určena  pro  dopravní
plochu  silniční  –  DS,  která  je  určena  pro  přeložku
silnice  I/36  .  Pro  tuto  stavbu  je  územním  plánem
vymezena veřejně prospěšná stavba VD1 s     právem
vyvlastnění.  Zastavitelná plocha Z15 a také veřejně
prospěšná  stavba  VD1  budou  v     územním  plánu
ponechány.

Odůvodnění:
Požadavek pro umístění veřejně prospěšné stavby –
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plán  a  probíhá  společné  jednání  o  návrhu  tohoto
územního  plánu,  kde  na  základě  práva  petičního
uplatňujeme tyto návrhy a žádosti změn.

1.Problematika obchvatu

Požadavek výhledové  varianty  obchvatu  obce  Pravy  -
I/36 k dálnici  D11 z podnětu Ředitelství silnic a dálnic
ČR jako budoucího investora stavby,  a  to  na základě
posouzení  vlivu záměru „Přeložka silnice I/36 v  úseku
Lázně  Bohdaneč  –  D11 "  na  životní  prostředí  (EIA).
Součástí posuzování byly dvě varianty vedení přeložky
silnice I/36.
Varianta  A  procházela  přes  obce  Lázně  Bohdaneč,
Bukovka, Rohovládová Bělá, Kasalicky, Voleč a varianta
B  procházela  přes  obce  Lázně  Bohdaneč,  Křičen,
Bukovka, Pravy.
Souhlasné  stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení
záměru  „Přeložka  silnice  I/36  v  úseku  Lázně
BohdaneČ – D11 "  bylo vydáno16. 6. 2009 k variantě B,
varianta  A  nebyla  stanoviskem  doporučena.
Dokumentace byla  projednávaná  s dotčenými  obcemi.

,
Krajský úřad Pardubického kraje na základě projednání
s dotčenými orgány a s obcemi pořídil, a po schválení
krajským zastupitelstvem dne 29. 4. 2010, vydal Zásady
územního rozvoje Pardubického kraje, jejíž součástí je
vymezení koridoru D06 pro umístění přeložky silnice I/36
Lázně Bohdaneč –D11 ,  která prochází obcemi Lázně
Bohdaneč, Bukovka, Křičen a Pravy.
Podle  stavebního zákona (§  54  odst.  5)  je  sice  obec
povinna  uvést  do  souladu  územní  plán  se  Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje což znamená, že
územní  plán  obce  Pravy  má  obsahovat  koridor  pro

přeložky silnice I/36 je požadavkem zadání územního
plánu,  který  vychází  ze  Zásad  územního  rozvoje
Pardubického  kraje  (dále  jen  „ZÚR  Pk“)  vydaných
zastupitelstvem  Pardubického  kraje  dne  29.4.2010
pod č.usn. Z/170/10. ZÚR Pk jsou dle § 36 odst. 5
stavebního zákona pro územní plán závazné. 
Petice uvádí, že se při umísťování vlastní stavby do
koridoru  vymezeného  územním  plánem  v  rámci
územního  řízení  stavebního  úřadu  neřešila
minimalizace  negativních  dopadů  stavby  obchvatu
I/36.  Zde  je  důležité  napsat,  že  ke  dnešnímu  dni
nedošlo  k územnímu  řízení,  které  by  umisťovalo
stavbu přeložky silnice I/36. Tato přeložka je dle výše
uvedeného  vymezena  v  ZÚR  Pk  jako  koridor  pro
silnici I. třídy v šířce 300 m. Stanoveným úkolem ZÚR
Pk  pro  územní  plánování  je  zajistit  vymezení  a
zpřesnění  šířky  dopravních  koridorů  v závislosti  na
podmínkách  průchodu  koridoru  daným  územím
s ohledem  na  jeho  hodnoty  a  konfiguraci  terénu.
Návrh ÚP tento koridor vymezuje a zpřesňuje, jako
plochu  dopravní  infrastruktury  silniční  v šířce  150m
(pro  stavbu  přeložky  I/36  a  souvisejících  staveb  a
objektů).
Petice  dále  uvádí,  že  varianta  B  přeložky  I/36
nerespektovala  dostatečně  právní  předpisy  a  to
zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí dle §5, §8,
§17  odst.  2,  a  násl.  Nařízení  č.  272/2011  Sb.  o
ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku a
vibrací  dle §  11 , § 12.  Petice sama uvádí,  že  pro
varianty A a B  přeložky silnice I/36 bylo zpracováno
posouzení  vlivu  záměru  na  životní  prostředí  (dále
také „EIA“). Souhlasné stanovisko bylo vydáno16. 6.
2009 k variantě B. Těžko si představit posouzení vlivu
záměru na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.,
kterého  důležitou  součástí  je  komplexní
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umístění přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč –  D11 .
Při  umísťování vlastní stavby  do koridoru vymezeného
územním plánem v  rámci  územního řízení  stavebního
úřadu  je  nutné  jakékoliv  negativní  dopady  stavby
minimalizovat a to se u varianty obchvatu obce Pravy –
I/36  k  dálnici  D11  (dále  jen  obchvat  obce  Pravy)
nestalo!  Tato  varianta  obchvatu  obce  Pravy
nerespektovala dostatečně právní předpisy  a to zákon
17/1992 Sb., o životním prostředí dle §5, §8, §17 odst. 2,
a násl. Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací dle § 11 , § 12.

Proto navrhujeme změnu v umístění obchvatu obce
Pravy  tak,  aby  obchvat  splňoval  veškeré  právní
předpisy  a  byl  umístěn  tak,  aby  měl  co  nejmenší
dopad  na  životní  prostředí,  ve  kterém  žijí  občané
obce Pravy a chránil jejich zdraví před nepříznivými
účinky, vibrací, emisí, prachem a hlukem z provozu
na budoucím obchvatu.
Navrhujeme, aby byl  obchvat vzdálen co nejdál od
obytné zóny obyvatel obce Pravy a to z důvodu výše
uvedených.  Navrhovaná  varianta  je  vyznačena  ve
výkresu, který je součástí této petice.

2. Problematika  plochy  výroby  a  skladování  a
plochy smíšené výrobní
Při  projednávání územního plánu, který se týká plochy
výroby a skladování a plochy smíšené výrobní, týkající
se  lokality  Z10,  která  je  zařazena  do plochy  smíšené
obytné komerční  a je  určena pro  výrobní  a nevýrobní
služby  se tato plocha nachází  v  čistě obytném území
skoro  uprostřed  obce.  Proto  nesouhlasíme,  aby
uprostřed obce byli povolené plochy na výstavbu skladů
a výroby, které mohou do budoucna porušovat Nařízení
č.  272/2011  Sb.  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými

charakteristika a hodnocení vlivu záměru na veřejné
zdraví  a  životní  prostředí,  které  by  bylo  v rozporu
s výše uvedenými právními předpisy.  Taková EIA by
nemohla  získat  souhlasné  stanovisko  příslušného
úřadu. 

Přeložka silnice I/36 včetně jejího ochranného pásma
je vedena stranou od zastavěného území obce. Tím
je eliminován vliv hluku z dopravy na obytné lokality.
Územní plán navrhuje ve většině zastavitelné plochy
pro  bydlení  jako  proluky  stávajícího  zastavěného
území.  Uvnitř  zastavěného  území  platí  hygienické
hlukové  pásmo  odpovídající  Nařízení  vlády  č.
272/2011  Sb.  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými
účinky  hluku a  vibrací  (viz.  odůvodnění  územního
plánu,  kap.  B/I.3a,  str.  22).  Pro  splnění  podmínek
tohoto nařízení je do územního plánu pro zastavitelné
plochy Z3, Z5, Z6, Z7, Z9 a Z10 doplněna podmínka,
že pro využití těchto ploch nutno doložit nepřekročení
hygienických  limitů  hluku  vůči  silniční  komunikaci
II/323, do doby realizace přeložky silniční komunikace
I/36.  Po  její  realizaci  nutno  doložit  nepřekročení
hygienických  limitů  hluku  ze  stávající  silniční
komunikace  II/323  a  navržené  přeložky  I/36  (dle
stanoviska krajské hygieny ).
Petice  navrhuje  (dle  zaslané  přílohy)  změnu  v
umístění  obchvatu  obce  co  nejdál  od  zastavěného
území. Návrh změny trasy není řešen v rámci 300 m
šířky stanoveného koridoru této komunikace dle ZÚR
Pk.
 Dle již výše uvedeného je trasa koridoru pro přeložku
silnice I/36, která je vymezena v ZÚR Pk pro návrh
územního plánu v souladu s § 36 odst. 5 stavebního
zákona závazná.   Z těchto  důvodů  se  připomínce
v bodě 1. nevyhovuje.
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účinky  h l uku  a vibrací.  Je nesmyslné, aby tyto plochy
byly povolené uprostřed obce.
Proto navrhujeme, aby tyto plochy byli zařazené jako
čistě  obytné.  Plochy  smíšené  výrobní  je  nutné
situovat na okraji obce, mimo zónu ve kterých bydlí
většina obyvatel obce Pravy.

K petici bylo přiloženo:

ZMĚNY  I  –  PRAVY,  ÚPSÚ  Rohovládová  Bělá,
Kasanice, Kasaličky, Pravy, Schéma hlavního výkresu –
se zákresem navrhované  varianty  obchvatu  obce I/36
(1A4)
Územní plán Pravy, Hlavní výkres (1A4)
ZMĚNY  I  –  PRAVY,  ÚPSÚ  Rohovládová  Bělá,
Kasanice,  Kasaličky,  Pravy,  Schéma hlavního výkresu
(1A4)

Připomínce se v bodě 2. nevyhovuje.
Zastavitelná  plocha  Z10,  která  je  dle  návrhu  ÚP
plochou s     rozdílným způsobem využití SK – smíšená
obytná komerční   bude v     územním plánu ponechána.

Odůvodnění:
Zastavitelná  plocha  Z10  je  dle  návrhu  ÚP  plochou
s rozdílným způsobem využití  SK – smíšená obytná
komerční.  Hlavním  využitím  plochy  jsou  výrobní  a
nevýrobní  služby  s  příměsí  bydlení,  které  svým
provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu
prostředí  souvisejícího  území  a  nezvyšují  dopravní
zátěž  v území.  Nejedná se tedy  o plochu s hlavním
využitím pro výrobu, nebo skladování.
Petice tvrdí,  že se plocha nachází  v  čistě obytném
území  skoro  uprostřed  obce.  Plocha  se  žádnou
hranicí  nedotýká  zastavěného  území  obce;  leží
jihovýchodně  od  centrální  zastavěné  části  obce  a
současně východně od stávající  komunikace II/323,
která prochází  východním okrajem obce.  Východně
od  stávající  komunikace  II/323  leží  stabilizované
plochy  bydlení  v rodinných  domech  od  kterých  je
plocha Z10 vzdálená severovýchodním směrem cca
100  m  -  (pro  optické  oddělení  od  plochy  bydlení
územní plán navrhuje plochu izolační zeleně K12 –
ZP  –  zeleň  přírodní).  Od  dalších  stabilizovaných
ploch   bydlení  východně  od  stávající  komunikace
II/323 je plocha Z10 vzdálená jihovýchodním směrem
cca 25 m. Severozápadním směrem plocha navazuje
na  silnici  II/323  a  za  touto  silnicí  jsou  navrženy
zastavitelné plochy BV – bydlení v rodinných domech
a SV – plochy smíšené obytné venkovské.  Plocha je
tedy  navržena  mezi  silnicí  II/323  a  III/3236;  silnice
III/3236  se  s  ohledem  na  navrhovanou  přeložku
silnice I/36 stane přivaděčem na nově vybudovanou
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silnici I/36.  Z výše popsané polohy je jednoznačné,
že se tato plocha nenachází uprostřed obce a taky ne
v čistě obytném území. Z hlediska polohy v obci se
tedy  potenciálně  jedná o  hlukově  nejexponovanější
lokalitu,  tedy  nejvhodnější  lokalitu  pro  nebytovou
funkci.  Zastavitelná  plocha  Z10  je  ze  všech
navrhovaných  zastavitelných  ploch  nejblíže
plánované přeložce silnice I/36. Plocha má s ohledem
na komunikační systém výhodnou polohu např. pro
možnost jejího zásobování, které může probíhat bez
nárůstu dopravy v obci. 
Dle stanovené podmínky využití plochy SK - výrobní a
nevýrobní  služby  s  příměsí  bydlení,  které  svým
provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu
prostředí  souvisejícího  území  a  nezvyšují  dopravní
zátěž  v území  -   je  stanoveno,  že  veškeré  provozy
v této ploše musí mimo jiné respektovat také Nařízení
vlády  č.  272/2011  Sb.  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Tuto plochu nelze zařadit jako čistě obytnou – jedná
se o hlukově nejexponovanější pozici vůči stávajícím i
navrhovaným komunikacím. Z odůvodnění územního
plánu kap. B/I.3b čl. Plochy pro bydlení je zřejmé, že
plochy  pro  bydlení  jsou  již  navrženým  řešením
územního plánu dostatečné.
Na základě výše uvedeného, zastavitelná plocha Z10
leží  dle  návrhu  ÚP  na  jihovýchodním  okraji  obce;
návrh  zastavitelné  plochy  Z10  s funkcí  plochy
smíšené  obytné  komerční  je  dle  územního  plánu
v souladu požadavky zadání. 

12 Ing. Vladislav Vaníček,
Dolní Přím 54
503 16 Dolní Přím, 
dopis ze dne  
29.7.2013

Připomínka č.7
V návaznosti na oznámení Magistrátu města Pardubic o
zveřejnění  návrhu  územního  plánu  obce  Pravy  a
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj  území,  č.j.  MmP 33593/2013,  ze  dne 5.6.2013,

Připomínce se v bodě 1) vyhovuje 

Pozemky  parc.  č.  637,  639,  113/13  a  683  v  k.  ú.
Pravy jsou zařazeny dle návrhu územního plánu do
stabilizované plochy zemědělské NZ. Přes pozemek
parc.  č.  637 prochází  plocha  změny  v krajině  K10,
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uplatňuji následující námitky a připomínky k uvedenému
návrhu. Námitky předkládám z  titulu vlastníka pozemků
parc.č. 637, parc.č. 639, parc.č. 113/13, parc.č. 683 vše
uvedené na listu vlastnictví č. 420 pro k.ú. Pravy, obec
Pravy.

Námitky:
1) Zásadně  nesouhlasím  s  nově  navrženými

plochami  ZP  (ZELEN  PŘÍRODNÍ)  v  lokalitách
ležících na pozemcích v mém vlastnictví (výčet
těchto pozemků viz. výše). Konkrétně se jedná o
nově  navržené  plochy  označené  K9,  K10,  K11,
K15.
Odůvodnění  zpracovatele,  že  účelem  zřízením
těchto  ploch  je  protierozní  opatření,  krajinotvorná
funkce a  propustnost  krajiny  je  zcela  nepřijatelné,
neboť  se  jedná  převážně  o  pozemky  rovinatého
charakteru,  nejsou  na  seznamu  Ministerstva
zemědělství (LPIS) označeny jako erozně ohrožené!
Co se týká propustnosti krajiny, tak jak je v návrhu
uvedeno,  tak  ani  s  tímto  odůvodněním  nelze
souhlasit.  Všechny  tyto  aspekty  již  v  nedávné
minulosti  (cca  v  roce  2008-2010)  byly  vyřešeny  v
rámci Pozemkových úprav, kdy zastupitelstvo obce
spolu se sborem vlastníků schválilo mimo jiné i Plán
společných zařízení, který řeší opatření sloužící ke
zpřístupnění  pozemků  protierozní  opatření  pro
ochranu  půdního  fondu,  větrolamy,  zatravnění,
zalesnění,  vodohospodářská  opatření  sloužící  k
neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně
území před záplavami, opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí, zvýšení ekologické stability. Zde
si rovněž dovolím odkázat na zákon č. 139/2002 Sb.
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a
o  změně  zákona  č.  229/1991  Sb.,  o  úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

přes pozemek parc. č.  683 prochází  plocha změny
v krajině  K15,  obě  jsou  určeny  pro  plochy  zeleně
přírodní ZP. Přes pozemky parc. č. 639 a 113/13  již
neprochází žádná plocha změny v krajině.
Připomínce se v     bodě 1)     vyhovuje, projektant p  lochu
s     rozdílným způsobem využití    ZP -  zeleně přírodní,
která je současně plochou změny v     krajině - K10 a
K15 v     celé její délce vypustí a nahradí stabilizovanou
plochou NZ.

Odůvodnění:
Plochy  změn  v krajině  –  K 10  a  K15  měli  dle
stanovené  koncepce  uspořádání  krajiny  úkol
především zlepšení prostupnosti  krajiny, plocha K 15
vytvoření plynulého přechodu zastavěného území do
intenzivně obhospodařované krajiny, plocha K 10 byla
navržena také ke zvýšení ekologické stability krajiny,
pro  zlepšení  retenčních  schopností  krajiny,  která
druhotně  plní  i  funkci  protierozních  opatření.
Zrušením plochy  K10 a K15, tj, plochy ZP – zeleně
přírodní  budou  dotčené  pozemky  zařazeny  do
stabilizované plochy  NZ – plochy zemědělské.  Dle
podmínek  pro  využití  plochy NZ  je  přípustným
využitím  této  plochy  také  zeleň.  Na  základě  výše
uvedeného  lze  „pruhy“  zeleně  přírodní  vysázet  na
těchto  plochách  i  v případě,  že  nebudou  přímo
vymezeny  samostatnou  plochou.  To  je  na  vůli
vlastníků pozemků. 

Připomínce se v bodě 2) vyhovuje.
Na  výše  uvedených  pozemcích  není  územním
plánem  umisťováno  žádné  veřejně  prospěšné
opatření.

Odůvodnění: 
Na základě výsledků společného jednání byl územní
plán  upraven  tak,  že  veřejná  prospěšnost ploch
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majetku,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen
zákon o pozemkových úpravách), který v ustanovení
§2 mimo jiné uvádí, že Pozemkové úpravy zajišťují
podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských
oblastech  včetně  napomáhání  diverzifikace
hospodářské  činnosti  a  zlepšování
konkurenceschopnosti  zemědělství,  zlepšení
životního  prostředí,  ochranu  a  zúrodnění  půdního
fondu,  vodní  hospodářství  zejména  v  oblasti
snižování  nepříznivých  účinků  povodní  a  řešení
odtokových poměrů v  krajině a zvýšení  ekologické
stability krajiny, Výsledky pozemkových úprav slouží
pro  obnovu  katastrálního  operátu  a  jako
neopomenutelný  podklad  pro  územní  plánování. Z
výše uvedeného vyplývá, že plochy pro protierozní
opatření, krajinotvornou funkci a propustnost krajiny
by  v  předloženém  návrhu  Ú P  Pravy  měli  být
umisťovány  v  souladu  s  ukončenými  a
odsouhlasenými  Pozemkovými  úpravami,  nikoli  na
pozemky  soukromých  vlastníků.  Dalším důvodem
nesouhlasu je skutečnost, že tyto pozemky byly
pořízeny  za  účelem  zemědělského
obhospodařování  a  je  jimi  ručeno za  bankovní
úvěry.  Změna  způsobu  využití  by  znamenala
jejich znehodnocení.

2) Zásadně  nesouhlasím,  aby  na  výše  uvedené
pozemky  bylo  umisťováno  jakékoli  Veřejně
prospěšné  opatření.  Uplatnění  Veřejné
prospěšnosti,  tak  jak  je  pojímána  v  navrhovaném
znění  územního  plánu  obce  Pravy,  je  naprosto
nepřijatelné.  Jak  již  bylo  uvedeno  výše,  erozní
ohrožení  zde  nebylo  ani  náznakem  prokázáno,  a
uplatňovat  Veřejnou  prospěšnost  na  propustnost
krajiny, kdy řešeným územím projde maximálně 10
lidí  za  rok  je  opravdu  neakceptovatelné.  Navíc

zeleně přírodní byla vypuštěna. Na základě výsledků
veřejného  projednání  byly  plochy  změn  v krajině,
kromě  prvků  v systému  ÚSES  v souladu  se
stanoviskem  dotčeného  orgánu  (Státní  pozemkový
úřad) vypuštěny.

Připomínce se v bodě 3) vyhovuje.
Pozemek p. č. 113/13 je již zahrnut do návrhových
(zastavitelných)  ploch  jako  plocha  s    rozdílným
způsobem využití   SV. 

Odůvodnění:
Zapracování  připomínky  zásadním  způsobem
neovlivní  urbanistickou  koncepci  stanovenou
územním plánem (kompaktní scelení sídla).

Připomínce se v bodě 4) nevyhovuje.
Připomínka  je  věcně  totožná  s  připomínkou
uplatněnou k návrhu zadání územního plánu, která
byla  projektantem  prověřena  a  je  vyhodnocena  v
odůvodnění územního plánu v kap. B/I.2j čl. 5.
Část pozemku parc.č. 637, mezi objekty č.p. 38 a č.p.
32 nebude do zastavitelného území zahrnuta.

 Odůvodnění:
Část pozemku parc.č. 637, kterou požaduje vlastník
zahrnout  do  zastavitelného  území   leží  ve  II.  třídě
ochrany  ZPF;  tyto  třídy  jsou  ze  zákona  chráněny.
Jednalo  by  se  o  urbanisticky  nevhodné  rozšíření
sídelní struktury do volné krajiny. Závazným bodem
urbanistické  koncepce  návrhu  ÚP  je  v první  řadě
kompaktní  scelení  sídla  -  urbanisticky  nevhodné
rozšíření  sídelní  struktury  do  volné  krajiny  bez
návaznosti  na kompaktní sídlo  je  v přímém rozporu
se stanovenou koncepcí.
Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení vymezená
návrhem ÚP Pravy je dostačující i  bez zapracování
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upozorňuji, že případné vyvlastnění je za náhradu!
3) Zásadně  nesouhlasím,  aby  pozemek  parc.č.

113/13  byl  vyňat  ze  zastavitelného  území.
Uvedený pozemek byl  pořízen za účelem výstavby
rodinného  domu,  který,  jakožto  osoba  zemědělsky
hospodařící  převážně  v  k.ú.  Pravy,  zde  hodlám
postavit.

4) Žádám,  aby  část  pozemku  parc.č.  637,  mezi
objekty  č.p.  38  a  č.p.  32  byla  zahrnuta  do
zastavitelného  území  (tak  jak  bylo  navrženo  v
rámci  připomínkového  řízení  k návrhu  Zadání
územního plánu obce Pravy).

tohoto  požadavku  (viz.  kap.  B/I.3b,  kde  byla
provedena  bilance  potřeby  zastavitelných  ploch
vyhodnocených ÚP Pravy jako urbanisticky vhodných
rozšíření sídelní struktury).

13 Mgr. Vladislav Vaníček
a Jaroslava 
Vaníčková,
Dobřenice 190, 
503 25 Dobřenice, 
Dopis ze dne 
29.7.2013

Připomínka č.8
V  návaznosti  na  oznámení  Magistrátu  města

Pardubic  o  zveřejnění  návrhu  územního  plánu  obce
Pravy a Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj  území, č.j.  MmP 33593/2013, ze dne
5.6.2013, uplatňujeme následující námitky a připomínky
k  uvedenému  návrhu.  Námitky  předkládáme  z  titulu
vlastníků pozemku a stavby  nacházející  se  na  parc.č.
st.20/1 uvedené na listu vlastnictví č. 46 pro k.ú. Pravy,
obec Pravy.
Ve  zveřejněném návrhu  Územního plánu  obce Pravy,
konkrétně  v  části  A  -  NÁVRH  je  na  straně  14  ve
vymezení  použitých  pojmů  uvedeno,  že  stavbami  pro
zemědělství se rozumí „stavby pro hospodářská zvířata,
stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů
rostlinné  výroby  do  25  m2  zastavěné  plochy,  bez
obytných a pobytových místností".
Takovéto  vymezení  rozsahu  stavby  pro  zemědělství
nekoresponduje  se  skutečným  stavem.  Požadujeme,
aby územní plán plně zohledňoval stávající stav, kdy se
na  parcele  číslo  st.  20/1  nachází  zemědělský  objekt
(chlév), který má rozlohu minimálně 300 m2 .
Dále požadujeme, aby  kolem této stavby  bylo  zřízeno

Připomínce se částečně vyhovuje.
Pozemek  p.č.st.  20/1  k.ú.  Pravy  leží  dle  návrhu
územního plánu ve stabilizované ploše SV – smíšené
obytné venkovské.

Podmínky pro využití  plochy SV v     návrhu územního
plánu budou upraveny  tak, aby  korespondovali     se
stávajícím skutečným stavem objektu na pozemku p.
č.  st.  20/1,  tj.  zemědělského  objektu  (chlév  o
zastavěné  ploše  cca  300  m2),  ve  kterém  je
provozována  zemědělská  výroba  a  který  není
součástí pozemku rodinného domu.

Odůvodnění:
Vlastník  výše  uvedeného  pozemku  uvádí,  že
vymezení  pojmu  stavby  pro  zemědělství  v textové
části  A  -  NÁVRH na straně 14 nekoresponduje  se
skutečným  stavem  zemědělského  objektu  (chlév),
který má rozlohu minimálně 300 m2 na předmětném
pozemku. 

Textová část územního plánu, kap. A/I.6b  - Podmínky
pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  vč.
stanovení podmínek prostorového uspořádání určuje
pro  plochu  SV  přípustné  využití  -  Zemědělství
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ochranné pásmo zemědělské stavby v takovém rozsahu
a s takovým způsobem využití,  jak bylo  z  naší strany
sděleno projektantovi.

slučitelné s hlavním využitím, které svým provozem a
technickými  zařízeními   nenarušují  kvalitu  prostředí
souvisejícího  území  a  nezvyšují  dopravní  zátěž
v území; to znamená, že se  v  případě předmětného
pozemku  20/1  se  stavbou  chlévu  na  něm  jedná  o
provozování zemědělství slučitelné s hlavním využitím
- tento fakt je doložen v odůvodnění v kap. B/I.2h, čl.
1.  Stavby pro  zemědělství  (mimo jiné) jsou citovány
pro  plochu  SV  ve  výše  uvedené  kap.  A/I.6b   jako
podmíněně přípustné využití, ale pouze jako součást
pozemku  rodinného  domu  (pro  tyto  stavby  platí
prostorové podmínky dle vyhl.  č. 501/2006 Sb.,§ 21
odst. 4).  

Vymezení  pojmu  stavby  pro  zemědělství  v textové
části  A  -  NÁVRH  na  straně  14  platí  v  rámci
přípustného využití pro plochy nezastavěného území
–  pro  plochu  ZP  –  zeleň  přírodní  a  NZ  –  plochy
zemědělské (tento údaj, nebo-li upřesnění je v textové
části doplněn).

V procesu  veřejného  projednání  vlastník  pozemku
p.č.st.  20/1  namítá,  že  stavba  chlévu  není  součástí
stavby  rodinného  domu.  Námitka  byla  přijata,
podmínky pro využití plochy SV budou upraveny tak,
aby korespondovali  se stávajícím skutečným stavem
předmětného objektu.
Co  se  týká zřízení  ochranného pásma zemědělské
stavby  v  takovém rozsahu  a  s  takovým způsobem
využití,  jak  bylo  vlastníkem  pozemku  sděleno
projektantovi.  Projektant  tento  úkol  provedl
v odůvodnění  v kap.  B/I.2h,  čl.  1,  kde  na  základě
vstupních  údajů  (ks  dobytka)  určil  ochranné
hygienické  pásmo  a  zkonstatoval,  že  chov
hospodářských zvířat  v tomto počtu a ve  stávajícím
chlévě na parcele p.č.st. 20/1 je možný a nenarušuje
pohodu  bydlení.  Provozování  stávající  zemědělské
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stavby  na  pozemku  p.č.  20/1  a  její  vliv  na  okolní
zástavbu  („ochranné  pásmo“)  projektant  řešil
v souladu s principy územního plánování. V případě,
že  má  vlastník  pozemku  zájem  o  vyhlášení
ochranného pásma zemědělské stavby, tato činnost
je v kompetenci stavebního úřadu (územní rozhodnutí
o  ochranném  pásmu).  Územní  rozhodnutí  o
ochranném  pásmu  lze  také  nahradit  regulačním
plánem.  Pro  výše  uvedený  pozemek  územní  plán
podmínku  pro  zpracování  regulačního  plánu
nestanovuje.
Jakákoliv  další  možnost  provozování  zemědělské
činnosti v plochách SV musí plnit základní požadavek
územního  plánu,  tj.  musí  být  slučitelná  s  hlavním
využitím  a  nesmí  svým  provozem  a  technickými
zařízeními  narušovat kvalitu prostředí souvisejícího
území  a  zvyšovat  dopravní  zátěž  v území.  Tento
požadavek  územního  plánu  bude  pro  konkrétní
navrhované zemědělské činnosti a stavby prověřován
v rámci  řízení  stavebního  úřadu.  Návrh  územního
plánu výše uvedeným způsobem - v obecné rovině,
prověřuje  „ochranná  pásma“  případných  dalších
umisťovaných zemědělských staveb.

14 Jiří Brož, Pravy 36
Montáže Brož s.r.o. 
Ředitel společnosti 
Tel: 602 482 647 Jj.ri-
broz@montazebroz.cz
dopis ze dne 
26.7.2013 

Připomínka č.9

Na základě ust. § 50 odst. 3) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, tímto v zákonné
lhůtě  30  dnů  ode  dne  doručení  veřejnou  vyhláškou
uplatňuji  a  podávám  k  Vašemu  úřadu  písemnou
připomínku k návrhu územního plánu Pravy.
V předkládaném řešení územního planu Pravy je
na části pozemku p.č. 730/1 a 729, k.ú. Pravy, navržena
plocha smíšená obytná- komerční (Z10), plocha bydlení
v rodinných domech (Z9), plocha přírodní zeleně (K12) a
zbytek  pozemku  je  ponecháno  v  souladu  s  právním

Připomínce se částečně vyhovuje.
Části pozemků p.č. 730/1 a 729, k.ú. Pravy leží dle
návrhu ÚP Pravy v zastavitelných plochách Z9 a Z10
a v ploše změny v krajině K12. Plocha Z9 je plochou
s rozdílným  způsobem  využití  BV  –  bydlení
v rodinných  domech  –venkovské,  plocha  Z10  je
plochou SK – smíšená obytná komerční a plocha K12
je plochou ZP – zeleň přírodní.
Připomínka požaduje zrušit plochu Z9, zvětšit plochu
Z10  a  na  základě  nového  tvaru  této  plochy  také
upravit  plochu  K12  (dle  předložené  přílohy).
Projektant ponechal plochu Z9 v     její velikosti, upravil
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stavem  jako  zemědělský  půdní  fond  (plocha
zemědělská)- viz. výřez hlavní výkresu (příloha č. 1).
V severovýchodní polovině pozemku p.č. 730/1
a na pozemku p.č. 729, k.ú. Pravy  (současní vlastníci
Málek  Břetislav,  Za  Sokolovnou  654,  53341  Lázně
Bohdaneč a Vendlerová Jana, Malé výkleky 38, 53316),
plánuji  jako  budoucí  investor  realizaci  bydlení  v
kombinaci s komerční činností v plošných nárocích,
které  neodpovídají  podmínkám  vytvářených
zveřejněným návrhem územního plánu Pravy. Žádám
tímto tedy o úpravu vymezeni  plochy smíšené obytné-
komerční  (Z10)  včetně související  úpravy  navazujících
ploch  zeleně  přírodní  (K12)  a  bydlení  v  rodinných
domech  -  venkovské  (Z9)  tak,  aby  došlo  k  rozšíření
navrhované plochy pro smíšenou činnost (Z 10) a byla
do ni zahrnuta v ideálním případě i parcela č. 729. Návrh
na  úpravu  grafické  části  dokumentace  je  uveden  v
příloze č. 2.

Navrženým  řešením  budou  vytvořeny  vhodné
plošné a funkční podmínky pro realizaci  mého záměru
bydleni  v  kombinaci  s  komerční  činností  (montážní
činnost). Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou plochu
k  rozvoji  komerční  činnosti  v  obci,  nelze  uvažovaný
záměr realizovat v jiných plochách.

Požadovanou  úpravou  nedojde  ke  změně
koncepce  územního  plánu  Pravy,  tak  jak  ji  navrhl
zpracovatel územního plánu Pravy ing. arch. Slavík, ani
nebudou  negativně  dotčeny  veřejné  zájmy  hájené
jednotlivými dotčenými orgány podle zvláštních předpisů
(jedná  se  převážně  o  zemědělské  půdy  s  nejnižší
bonitou, dobře dostupná je veškerá dopravní a technická
infrastruktura  atd.).  Zachována  zůstane  i  prostupnost
krajiny - navrhovaná plocha K12 bude pouze upřesněna
v  návaznosti  na  upravenou  plochu  Z10.  Navrhovaná
plocha Z9 pro bydlení by pak byla sloučena s plochou

tvar a zvětšil plochu Z10 a také upravil tvar a velikost
plochy K12.

Odůvodnění:
Zvětšení  navrhované  plochy  Z10  –  SK  je
akceptovatelné z následujících důvodů:
- je v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou

územním plánem (funkční  členění  ve  vazbě  na
hygienické limity,  dopravní obslužnost a přírodní
podmínky - směr převládajících větrů; kompaktní
scelení sídla)

- z odůvodnění ÚP kap. B/I.3b čl. Plochy pro výrobu
je zřejmé, že plochy pro výrobu jsou navrženým
ÚP poddimenzovány (v ÚPSÚ Rohovládova Bělá
– Kasalice – Pravy vymezeno 21 300 m2 ploch
pro výrobu; stávajícím návrhem ÚP je navrženo
pouze 13 700 m2 ploch pro výrobu)

Projektant v návaznosti na zvětšení plochy Z10 – SK
upravil plochu ZP - K12.
S ohledem na podmíněně přípustné využití  v  rámci
ploch SK (stavby pro bydlení jsou součástí pozemku
pro  výrobu,  služby  nebo  zemědělství)  není  vhodné
zahrnovat navrženou plochu BV – Z9 do plochy SK –
Z10; projektant proto postupoval následovně:
- zachoval plochu BV – Z9 v navrženém rozsahu
- plochu Z10 – SK vhodným způsobem zvětšil  na

úkor  ZP  –  K12  a  stabilizovaných  ploch  NZ  při
zachování  systému ploch zeleně  a  prostupnosti
krajiny (úpravou plochy ZP – K12 na úkor parc. č.
729  a  dále  dle  logiky  geometrie  a  funkčnosti
navazujícího  území;  reálnost  využití  pozemku
parc.  č.  729  s  ohledem  na  ostatní  zmíněné
požadavky projektant zvážil a řešení plochy SK –
Z  10  upravil  s  ohledem  na  smysl  požadované
úpravy).
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Z10  a  umožňovala  by  kromě  bydlení  i  zmiňovanou
komerční činnost. Jako budoucímu investorovi  se mi v
případě úpravy plochy Z10 nabízí také možnost využití
pozemku  p.č.  729,  který  má  v  současnosti  charakter
brownfieldu  -  možnost  opětovného  využití  plochy  po
vyhořelém statku.

Závěrem  dodávám,  že  navrhovaná  úprava  z
hlediska  velikosti  zastavitelné  plochy  více  prostorově
koresponduje  i  s  dosud  platným  řešením  územního
plánu  sídelního  útvaru  Pravy,  který  schválilo
zastupitelstvo  obce  r.  1992.  Věřím,  že  požadovaná
úprava  je  po  všech  stránkách  akceptovatelná  a  i
samotná  obec  podpoří  můj  zájem  o  realizaci  záměru
bydlení s komerční činností na území obce Pravy.
Přílohy:

č.1. – výřez z hlavního výkresu návrhu územního plánu
Pravy (součást spisu)
č. 2 – návrh na úpravu grafické části územního plánu
Pravy (součást spisu)

15 Zemědělské družstvo 
Chýšť,
Chýšť 24,
 533 16 Vápno,
dopis ze dne 
30.7.2013

Připomínka č.10

Ve  vymezení  veřejné  prospěšných opratření  a staveb
uvádíte  naše  pozemky,  případně  pozemky  našich
zmocnitelů, které je možno v budoucnu vyvlastn  it  , čímž
výrazně  ovlivňujete  naše  vlastnická  práva.  V  roce
2010  byly zapsány  na  katastr  nemovitostí  komplexní
pozemkové  úpravy,  které  specifikovaly  parcely  na
biokoridory  a  protierozní  opatření,  případně  i
parcely na izolační zeleň. K tomuto účelu byla použita
půda  spravovaná  Pozemkovým  fondem  České
republiky nebo půda Obce Pravy.

Nyní  se  tyto  lokality  výrazné  rozšiřují,  pro  jejich
rozšíření  nevidíme  důvod  a  považujeme  ho  za
nesmyslný.  Je  s  podivem,  že  byly  vynaloženy

Připomínce se částečně vyhovuje.
Vzhledem  k tomu,  že  v  připomínce  není  uveden
seznam  pozemků,  pořizovatel  si  je  dohledal  jako
pozemky ve vlastnictví Zemědělského družstva Chýšť
a jeho zmocnitelů dle obdržené připomínky. 
Připomínka  se  týká  pozemků,  na  kterých  jsou
návrhem ÚP vymezena veřejně prospěšná opatření a
veřejně  prospěšné  stavby,  pro  které  může  být
uplatněno právo vyvlastnění a předkupní právo. 
Jedná se o pozemky, na kterých leží dle návrhu ÚP
zastavitelné plochy Z11a Z15 a plochy změn v krajině
K5,  K9,  K13  a  K16.  Plocha  Z11  je  plochou
s rozdílným  způsobem  využití  PV  –  veřejná
prostranství,  plocha Z15 je  plochou DS –  dopravní
infrastruktura -silniční  a plocha K5 je plochou NL –
plocha lesní a plochy K9, K13 a K16 jsou plochami
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nekolikamilionové  prostředky  na  zpracování
komplexních  pozemkových  úprav  a  o  tři  roky  za
nemalé finanční prostředky se vše výrazně mění. Dále
nesouhlasíme  s  vymezením  předkupního  práva  k
pozemkům ze stejných důvodu, jak je uvedeno výše.

Zároveň  Vás  upozorňujeme,  že  návrh  územního
planu  vyvěšený  na  úřední  desce  a  zveřejněný  na
internetu bohužel nevejde ve známost všem dotčeným
vlastníkům pozemků  neboť  mnoho  z nich  žije  trvale
mimo  region  a  někteří  jsou  občané  vyššího  věku,
kteří s internetem nepracují.

ZP – zeleně přírodní.
Části ploch změn v krajině  K9 a K16  jsou územním
plánem  určeny  pro  veřejně  prospěšná  opatření
s právem vyvlastnění.  Veřejná prospěšnost  opatření
VZ5  (K13)  a  část  VU3  (K9),  VU2  (K16),  byla  na
základě společného jednání zrušena.

Šířka plochy změny v     krajině K5 bude upravena   tak,
aby  odpovídala  komplexním  pozemkovým úpravám
(povede  mimo  pozemky    Zemědělského  družstva
Chýšť).    Plocha změny v     krajině – K9 bude částečně
vypuštěna  a  nahrazena  stabilizovanou  plochou NZ.
Součástí  plochy  K9  a  K16  je  návrhová  část   LBK
hranice  ORP-NK11,  která  bude  ponechána  a
současně upravena tak, aby odpovídala komplexním
pozemkovým  úpravám.  Plocha  K9  bude  i  nadále
veřejně prospěšným opatřením s     právem vyvlastnění.
Plocha  změny  v     krajině  -    K13  bude    v     celé  délce
vypuštěna  a  nahrazena  stabilizovanou  plochou NZ.
Plocha změny v     krajině -    K16 zůstane jako   návrhová
část   LBK hranice ORP-NK11 a veřejně prospěšné
opatření  s     právem  vyvlastnění  bude  ponecháno.
Plochy  Z11  a  Z15  budou  v     územním  plánu
ponechány beze změny. 

Odůvodnění:

Pro plochu Z11 – PV návrh ÚP vymezuje předkupní
právo ve prospěch obce Pravy pod označením PV1.
Jedná  se  o  předkupní  právo  z důvodu  potřeby
realizace  inženýrských  sítí  (hlavně  kanalizace)  pro
možnost  realizace  zastavitelných  ploch  Z2  a  Z8  a
zajištění  prostupnosti  obce;  vymezení  veřejné
prospěšnosti  pro  kanalizaci  je  potřebné  hlavně
z technických  důvodů  -  jedině  v  místě  vymezeném
územním plánem z důvodu blízkost stávající ČOV a
z důvodů spádových poměrů.  Lokality Z2 a Z8 - jejich
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poloha  ve  vztahu  k obci  naplňuje  stanovenou
urbanistickou  koncepci  stávajícího  ÚPSÚ  (územní
plán sídelního útvaru) Rohovládova Bělá – Kasalice –
Pravy z r. 1992 – tj. srůstání obce se samotou na jihu.
Jedná se o urbanistické řešení formou arondace sídla
v souladu s cíly a úkoly územního plánování (§§ 18 a
19  stavebního  zákona),  zejména  s  požadavky  na
ochranu nezastavěného území.  
Na  ploše  Z15  –  DS  návrh  ÚP  umisťuje  veřejně
prospěšnou stavbu VD1 a VD6 (přeložka silnice I/36
a  navazující  stavby  a  přeložka  silnice  III/3236)
s právem  vyvlastnění.  Požadavek  pro  vyvlastnění
veřejně  prospěšné  stavby  –  přeložky  silnice  I/36
vychází  ze  Zásad  územního  rozvoje  Pardubického
kraje (dále jen „ZÚR Pk“) vydaných zastupitelstvem
Pardubického  kraje  dne  29.4.2010  pod  č.usn.
Z/170/10. ZÚR Pk jsou dle § 36 odst. 5 stavebního
zákona  pro  územní  plán  závazné.  Stanoveným
úkolem  ZÚR  Pk  pro  územní  plánování  je  zajistit
vymezení  a  zpřesnění  šířky  dopravních  koridorů
v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným
územím  s ohledem  na  jeho  hodnoty  a  konfiguraci
terénu. Územní plán plochu pro veřejně prospěšnou
stavbu v konkrétních podmínkách obce zpřesňuje a
řeší  plochy  pro  její  navazující  stavby  –  přivaděč
silnice II/323 na I/36 jako přeložka silnice III/3236 a
další  dopravně  bezpečné  napojení  stávající  silnice
II/323 na I/36 v místě dálničního střediska. 
V připomínce  se  dále  uvádí,  že  v roce  2010  byly
zapsány  na  katastr  nemovitostí  komplexní
pozemkové úpravy, které specifikovaly parcely na
biokoridory  a  protierozní  opatření,  případně  i
parcely  na  izolační  zeleň;  nyní  se  tyto  lokality
výrazné rozšiřují; vše se výrazně bezdůvodně mění.
Tato argumentace se zřejmě týká navržených ploch
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změn v krajině K9, K13 a K16 - ZP a plochy K5 - NL.
Plochy změn v krajině K9, K13, K16 a K5 měli v první
řadě  funkci  krajinotvornou,  prostupnosti  krajiny  a
plochy  K9  a  K16  také  současně  doplňují  chybějící
část  lokálního  ÚSES  a  plocha  K5  byla  současně
izolační  zelení  určenou  pro  lesní  výsadbu  jako
ochranu vůči  stávající  dálnici  D11. Plocha K9 bude
vypuštěna,  kromě  části  plochy,  která  je  LBK  –
lokálním biokoridorem, který je součástí prvků ÚSES
–  územního  systému  ekologické  stability;  tato  část
plochy  K9 bude ponechána a  pouze upravena  tak,
aby  byla  v souladu  s touto  vymezenou  trasou  v
komplexních pozemkových úpravách (dle stanoviska
dotčeného  orgánu).  Část  plochy  K9  která  bude
vypuštěna bude nahrazena plochou zemědělskou –
NZ.  Plocha  K16  je  pouze  plochou  lokálního
biokoridoru,  který  bude  upraven  dle  komplexních
pozemkových  úprav.  Návrh  řešení  prvků  ÚSES
vychází  z koncepce  řešení  těchto  prvků
(nadregionálních  a  regionálních)  v nadřazené
územně  plánovací  dokumentaci  –  ZÚR  Pk;  prvky
lokální  jsou  řešeny  dle  dokumentace  „Revize
lokálního  ÚSES  a  plán  ÚSES  pro  území  obce
s rozšířenou  působností  Pardubice“-  požadavky  na
řešení prvků ÚSES vychází  ze schváleného zadání
územního plánu a především ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že tato část prvku ÚSES
je  chybějící,  nefunkční  územní  plán  ji  v souladu  se
stavebním zákonem současně vymezuje jako veřejně
prospěšné  opatření  s právem  vyvlastnění.  Plocha
K13 bude z územního plánu vypuštěna a nahrazena
plochou NZ. Část plochy K5 bude vypuštěna a bude
ponechána  pouze  část,  která  je  v souladu
s komplexními  pozemkovými  úpravami.  Právo
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vyvlastnění  pro  plochu  K13  bylo  vypuštěno  po
společném jednání; právo vyvlastnění pro plochy K9,
K16  a  K5  v  částech,  které  jsou  v souladu
s komplexními  pozemkovými  úpravami  bude
ponecháno.   
V připomínce se uvádí,  že  návrh  ÚP  vyvěšený  na
úřední  desce  a  zveřejněný  na  internetu  bohužel
nevejde  ve  známost  všem dotčeným  vlastníkům
pozemků. Pořizovatel doručil návrh Územního plánu
Pravy  a  Vyhodnocení  vlivů  návrhu územního plánu
na udržitelný rozvoj území v souladu s § 50 odst. 3
stavebního zákona, tj. veřejnou vyhláškou, která byla
vyvěšena  na  úřední  desce  Odboru  hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice a také úřední
desce Obecního úřadu obce Pravy a to ve fyzické a
digitální  podobě v době  od  14.6.2013 do  2.8.2013.
V textu veřejné vyhlášky byla sdělena informace, že
návrh  Územního  plánu  Pravy  a  Vyhodnocení  vlivů
návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území je
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice a na Obecním
úřadě v obci  Pravy a také na konkrétní internetové
adrese.  Možnost  nahlídnout  do  návrhu  územního
plánu byla a je nejenom formou dálkového přístupu,
ale také formou listinnou.

16 Karla Katschnerová,
Na Kocourkách 30/10
169 00 Praha 6,
dopis ze dne 
30.7.2013

Připomínka č.11
Jako  vlastník  pozemků  mj.  poz.  p.č.  640,  orná  půda,
poz.  p.č.  788,  lesní  pozemek  aj.,  a  dále  podílový
spoluvlastník  (s  podílem  id.  jedna  polovina  z  celku)
pozemků poz. parc.č. 581. orná půda, poz. parc.č. 582,
lesní pozemek, a poz. parc.č. 773, orná půda, vše v obci
a  k.ú.  Pravy,  podávám  následující  PŘIPOMÍNKY  k
návrhu  Územního  plánu  obce  Pravy, jehož
pořizovatelem  je  Magistrát  města  Pardubic,  odbor
hlavního architekta, Ing. arch, Mariana Zmítková, a který

Připomínce se v bodě 1/ a 2/ částečně vyhovuje.
Pozemky p.č. 640 a 581 k.ú. Pravy leží dle návrhu ÚP
z větší  části  ve  stabilizované ploše  s rozdílným
způsobem využití NZ – plochy zemědělské; přes tyto
pozemky  prochází  dle  návrhu  ÚP  plochy  změn
v krajině K9 a K10 (plocha K11 byla po společném
jednání  upravena tak, že  leží  pouze  na pozemcích
p.č.  586  a  587,  které  jsou  ve  vlastnictví  obce)   .
Plochy  K9,  K10  a  K11  jsou  plochami  ZP-  zeleň
přírodní, plocha K9 současně doplňuje chybějící část
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je vystaven u pořizovatele a v obci Pravy od 14.6.2013
do 31.7.2013:
1/ Návrh  územního plánu  počítá  s  vytvořením nových
ploch  přírodní  zeleně,  jejichž  zakotvení  v  územním
plánu a případná realizace by však vedla k významnému
zhoršení  zeim.  zemědělské  využitelnosti  pozemků
uvedených výše, a to aniž by navrhované opatření bylo
věcně  opodstatněné  (zejm.  z  hlediska  cílů  a  úkolů
územního plánování - § 18 a násl. zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů - dále jen
„SZ", a souvisejících předpisů). Návrh územního plánu a
k  němu  se  vážící  dokumentace  rovněž  neobsahuje
konkrétní  a  přesvědčivé  odůvodnění  navrhovaných
opatření:

Návrhové plochy zeleně přírodní K9, K10 a K11:

V části B (odůvodnění) územního plánu se v čl.
B/I.2d  Požadavky  na  plošné  a  prostorové  uspořádání
území  (urbanistickou  koncepci  a  koncepci  uspořádání
krajiny) uvádí,  že „navrženy jsou velké plochy přírodní
zeleně k zajištění stability sklonité orné půdy a omezení
větrné  eroze  (K1,  2,  8  -14,  16)."  V  ČI.  B/I.2  h  -
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů,
2) Ochrana před povodněmi se dále hovoří o tom, že se
jedná o  „opatření  zvyšující  retenční  schopnost  krajiny:
návrh přírodní zeleně K1  - 16".

S tvrzením v  návrhu územ. plánu, že  se má jednat  o
protierozní opatření, však nelze souhlasit, neboť terén v
dané lokalitě má rovinatý charakter, a eroze zde tudíž
vyznaným  způsobem  nehrozí.  Odůvodnění  v  návrhu
územního  plánu  a  související  dokumentaci  je  navíc
nekonkrétní a vágní, když zde není uvedeno, z jakého
důvodu  právě  v  daném místě  by  měly  být  plánovány
velké  plochy  přírodní  zeleně.  Tvar  a  umístění
plánovaných ploch působí nevhodně a nelogicky, když

lokálního  ÚSES.  Pozemky p.č.  582 a  788 jsou dle
návrhu  ÚP  stabilizovanými  plochami  NL  –  plochy
lesní,  přes  pozemek  788  dále  prochází  trasa
lokálního  ÚSES.  Pozemek p.č.  773 leží  dle návrhu
ÚP  částečně  ve  stabilizované ploše  s rozdílným
způsobem využití NZ – plochy zemědělské, částečně
v zastavitelné  ploše  Z15;  (plocha  změny  v krajině
K13, která přes pozemek procházela, byla v této části
po  společném  jednání  vypuštěna).  Zastavitelná
plocha Z15 je plochou DS – dopravní  infrastruktura
silniční.
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině – K10, K11 a K13 v     celé její délce vypustí a
nahradí  stabilizovanou  plochou  NZ  (veřejná
prospěšnost  těchto  ploch  byla  vypuštěna  již  po
společném jednání).
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině  –  K9  částečně  vypustí  a  nahradí
stabilizovanou  plochou  NZ.  Součástí  plochy  K9  je
návrhová část  LBK hranice ORP-NK11, která bude
ponechána a současně upravena tak, aby odpovídala
komplexním  pozemkovým  úpravám.  Pro  tuto  část
LBK bude ponecháno právo vyvlastnění.

Odůvodnění:
1/ Plochy změn v krajině – K10, K11 a K13 měli dle
stanovené  koncepce  uspořádání  krajiny  úkol
především  zlepšení  prostupnosti  krajiny,  zlepšení
retenčních  schopností  krajiny,  které  druhotně  plní  i
funkci protierozních opatření.  Zrušením plochy  K10,
11  a  K13,  tj,  ploch  ZP  –  zeleně  přírodní  budou
dotčené pozemky zařazeny  do stabilizované plochy
NZ – plochy zemědělské.  Dle  podmínek pro využití
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vůbec neodpovídá  současnému využití  území (týká se
zejm.  návrhových  ploch  K9,  K10  a K11,  které
představují  umělé  útvary  bez  návaznosti  na  stávající
tvářnost  krajiny).  Pokud  je  v  návrhu  územního  plánu
zmínka o ochraně před povodněmi (když se má jednat
mj. o opatření zvyšující retenční schopnost krajiny), i toto
zdůvodnění je nepřípadné, neboť na území obce Pravy
nelze předpokládat vznik povodní - viz též shora cit. čl.
B/I.2 h 2 části B (odůvodnění) územního plánu.

           Pro naplnění požadavků pro udržitelný rozvoj
území (včetně zajištění stability orné půdy, ochrany proti
erozi,  před  povodněmi  aj.)  tak  není  nutné  plánovat
vybudování zcela nových ploch zeleně a omezovat tak
práva vlastníků dotčených pozemků, nýbrž k uvedenému
postačuje  dosavadní  uspořádání  lokality  (popř.  jiné
návrhové  plochy).  Retenční  schopnost  krajiny  je  na
daném  území  dostatečná,  navrhovaná  opatření  jsou
zcela zjevně nadbytečná.

Návrhové plochy K10 a K11  by zcela nelogicky
a  bez  jakéhokoliv  zdůvodnění  vedly  k  faktickému
rozdělení zemědělsky užívaného pozemku poz. p.č. 581,
orná půda, na dvě nestejné části a k jeho  oddělení od
společně obhospodařovaného  pozemku poz.  p.č.  640.
Uvedené  je  ve  zjevném  rozporu  s  požadavky  na
udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1 SZ) a znamenalo
by  mj.  značné ztížení  zemědělského obhospodařování
pozemku.

Návrhová  plocha  přírodní  zeleně  K9 svým
nevhodným  tvarem  a  umístěním  znamená  zásadní
překážku pro přístup a příjezd mj. na pozemky poz. p.č.
581 a 640. Stávající nájemce obhospodařující zmíněné

plochy NZ  je  přípustným využitím  této  plochy  také
zeleň. Na základě výše uvedeného lze „pruhy“ zeleně
přírodní vysázet  na těchto plochách i  v případě,  že
nebudou přímo vymezeny samostatnou plochou. To
je na vůli vlastníků pozemků. 
Plocha  změny  v krajině  –  K9  měla  dle  stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  zvýšení  ekologické  stability
krajiny, zlepšení retenčních schopností krajiny, které
druhotně plní i  funkci protierozních opatření. Plocha
K9 bude vypuštěna, kromě části plochy, která je LBK
–  lokálním  biokoridorem,  který  je  součástí  prvků
ÚSES – územního systému ekologické stability; tato
část plochy K9 bude ponechána a pouze upravena
tak, aby byla v souladu s touto vymezenou trasou v
komplexních pozemkových úpravách. Část plochy K9
která  bude  vypuštěna  bude  nahrazena  plochou
zemědělskou – NZ.
Návrh řešení prvků ÚSES vychází z koncepce řešení
těchto  prvků  (nadregionálních  a  regionálních)
v nadřazené územně plánovací dokumentaci  – ZÚR
Pk;  prvky  lokální  jsou  řešeny  dle  dokumentace
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce
s rozšířenou  působností  Pardubice“-  požadavky  na
řešení prvků ÚSES vychází  ze schváleného zadání
územního plánu a především ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Vzhledem k tomu, že tato část prvku ÚSES
je  chybějící,  nefunkční  územní  plán  ji  v souladu  se
stavebním zákonem současně vymezuje jako veřejně
prospěšné  opatření  s právem vyvlastnění.  K tomuto
odůvodnění  zcela  patří  také  odůvodnění  námitky
v bodě 3).
Co  se  týká  záborů  ZPF,  k jeho  ochraně  je  věcně
příslušný dotčený orgán - Odbor životního prostředí
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zemědělské pozemky používá příjezdovou cestu (zejm.
ke vjíždění zemědělskou technikou) vedoucí od rybníku
Kamenec  -  tato  příjezdová  cesta  by  však  byla  zcela
přerušena návrhovou plochou K9.

Především  pro  plochu  K10 pak  dále  platí,  že  návrh
územního  plánu  předpokládá  zábor  vysoce  bonitní
zemědělské  půdy  -  viz  navrhovaný  zábor  0,63  ha
zemědělské  půdy  II.  třídy  ochrany  ZPF.  Jak  bylo
uvedeno  shora,  navrhované  opatření  jednak  nemá
dostatečné  věcné  opodstatnění,  a  jednak  návrh
územního plánu dostatečně neodůvodňuje vysokou míru
plánovaného záboru ZPF u návrhových ploch zeleně -
jak se uvádí na str. 38 části B (odůvodnění) územního
plánu, „součet všech navrhovaných ploch je cca 61 ha, z
toho  54  ha  je  nárok  na  zábor  ZPF;  cca  2  3ha  tvoří
navrhované  plochy  krajinné  zeleně".  Návrh  územního
plánu tak  bez relevantních důvodů počítá se záborem
vysoce  bonitní  zemědělské  půdy (mj.  ve  zmíněných
plochách  zeleně),  což  je  v  rozporu  se  zákonem
stanovenými  cíli  územního  plánování (mj.  vytvářet
předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území).  V  žádném
případě nelze souhlasit s tvrzením uvedeným na str. 43
části B (odůvodnění) územního plánu, tj. že „z hlediska
kvality  půd  návrhem  územního  plánu  prakticky  není
dotčen vysokobonitní půdní fond (I. a II. tř. ochrany) - jak
plyne  z  Výkresu  předpokládaných  záborů  půdního
fondu,  např.  v  ploše  K10  se  počítá  se  záborem
zemědělské  půdy  II.  třídy  ochrany  ZPF,  tzn.  že
odůvodnění předpokládaného záboru ZPF je nepřesné a
neodpovídá zcela skutečnosti.

Návrhová  plocha zeleně přírodní K13 (tato se přímo
dotýká poz. p.č. 773 a 788):

Pardubického  kraje.  V rámci  společného  jednání
obdržel pořizovatel stanovisko dotčeného orgánu, na
základě  kterého  musel  projektant  požadavek  na
zábory zemědělské půdy přehodnotit (u lokality Z15
nebyl  uveden  skutečný  zábor-  odborný  odhad-
zemědělské  půdy,  pouze  výměra  celého  koridoru).
Projektant  následně  upřesnil  požadavek návrhu ÚP
na zábory zemědělské půdy; k upřesněným záborům
ZPF  bylo  vydáno  souhlasné  stanovisko  dotčeného
orgánu Č.j.: KrÚ 58180/2013/OŽPZ/Bo  ze dne 29. 8.
2013.  Plocha záborů  u ploch změn v krajině (K1 –
K16)   se  po  společném  jednání  značně  snížila;
k upravenému záboru ZPF bylo obdržené souhlasné
stanovisko. Na základě veřejného projednání budou
zábory  ZPF  u  ploch  změn  v krajině  opět  zásadně
sníženy.  V případě realizace zeleně přírodní  ZP se
bude  jednat  především  o  výsadbu  zeleně  -  k
reálnému záboru ZPF tedy nedojde.
V připomínce  se  dále  píše,  že  v  návrhu  ÚP  je
nelogické  a  ničím  nepodložené  konstatování,  že
uvedené  návrhové  plochy  zeleně  údajně  „spolu  s
prvky zeleně (K3, K4, K5) ve vazbě na dálnici  D11
kromě protierozní funkce plní i funkci protihlukovou a
snížení  prašnosti.  I  v  případě,  že  realizace
protihlukových opatření K3, 4, 5 bude provedena jako
maximálně  intenzivní  plošná  výsadba  zelně,  se
nebude jednat  o souvislý  masiv  ploch zeleně.  Část
hlukové zátěže  se  od dálnice  bude  přenášet  podél
silnice III/32311 a dalšími směry. Všechny uvedené
návrhové  plochy  ZP  tedy  protihlukovou  funkci  plnit
budou. Veškerá zeleň tlumící průběh zvukových vln
ze stávající dálnice D11 bude pro obec prospěšná.

2/ Komplexní pozemkové úpravy se zpracovávají dle
zákona  č.  139/2002  Sb.,  a  jsou  neopomenutelným
podkladem  pro  územní  plánování,  které  se
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Pro návrhovou plochu zeleně  přírodní  K13,  která je  v
návrhu územního plánu též zdůvodněna především jako
protierozní opatření, rovněž platí, že  v návrhu uváděný
důvod zřízení této plochy není věcně dán. Terén v dané
lokalitě  nevyžaduje  budování  nových  protierozních
opatření, zvláště když zmiňovaná plocha těsně navazuje
na okraj souvislého lesního porostu (viz poz. p.č. 773) -
protierozní  funkci  tedy  řádně  plní  stávající  uspořádání
lokality.  Retenční schopnost krajiny v  lokalitě je taktéž
dostatečná, a nevyžaduje tedy navrhované opatření.

Návrhová  plocha  K13  by  též  znamenala  významnou
překážku  obhospodařování  zemědělského    pozemku p.
p  .č.  773,  když  navrhované  umístění  zeleně  překrývá
veřejně  přístupnou obecní  cestu vyúsťující na stávající
silnici mezi obcí Pravy a obcí Křičen (cesta na poz. p.č.
769).

Pro všechny výše zmíněné návrhové plochy zeleně pak
platí, že v návrhu územ. plánu a související dokumentaci
nejsou  uvedeny  konkrétní  a  přesvědčivé  důvody  pro
realizaci příslušných opatření - viz zejm. nedostatečné a
velmi  obecné zdůvodnění  návrhových ploch zeleně na
str.  29  a  násl.  části  B  (odůvodnění)  územního  plánu.
Pouze vágně a bez konkrétního zdůvodnění potřebnosti
přísl. opatření v daném místě a čase, a zároveň ne zcela
v souladu se skutečným stavem se zde pouze zmiňuje,
že má jít o „plochy ke zvýšení ekologické stability krajiny
i její produkční funkce - snížení eroze, zadržování vody v
krajině, tvorba krajiny, ... zajištění stability sklonité orné
půdy  a  omezení  větrné  eroze,…“,  bez  jakéhokoli
vysvětlení  se  u  lokality  K9  hovoří  o  údajné  potřebě
„eliminace nevhodného zemědělského obhospodařování
v  nivě  potoka".  Nutno  odmítnout  i  nelogické  a  ničím
nepodložené konstatování, že uvedené návrhové plochy

zpracovává dle zákona č. 183/2006 Sb.; jedná se o
naprosto odlišné dokumentace. 

V bodě  2/  připomínky  vlastník  pozemků tvrdí,  že  o
žádných  plánovaných  protierozních  či  jiných
opatřeních ve svých důsledcích vedoucích k omezení
vlastnických práv nebyl  informován.  Územní plán je
pořizován  v souladu  se  stavebním  zákonem,  tj.  do
doby společného jednání proběhlo projednání návrhu
zadání,  které  bylo  řádně  oznámeno  veřejnou
vyhláškou  a  v termínu  od  3.12.  do  1.1.2013  mohl
každý  uplatnit  své  připomínky.  Návrh  zadání
obsahuje  požadavky  vyplývající  z Politiky  územního
rozvoje  ČR,  územně  plánovací  dokumentace kraje,
stavebního  zákona,  obdržené  připomínky  a
požadavky  obyvatel  a  další.  Návrh  koncepce
uspořádání  krajiny  je  výsledkem  tvůrčího  procesu
projektanta,  který  postupuje  v   souladu  se
schváleným  zadáním.  Po  zpracování  návrhu  ÚP
pořizovatel  doručil  v souladu  s  §  50  odst.  3
stavebního  zákona  veřejnou  vyhláškou  návrh
Územního  plánu  Pravy  a  Vyhodnocení  návrhu
územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ve lhůtě
od  14.  6.2013  do  31.7.2013  mohl  každý  uplatnit
písemné připomínky. Tímto způsobem, v souladu se
stavebním  zákonem  byl  každý  vlastník  pozemků
informován o zařazení jeho pozemků v rámci návrhu
územního plánu  a  byl  vyrozuměn o  svých  právech
(vlastník výše uvedených pozemků toto právo využil a
podal připomínku). 
Zemědělské hospodaření vlivem ploch změn v krajině
K9, K10, K11, K13 nebude ztíženo; tyto plochy budou
vypuštěny kromě ploch ÚSES, které projektant uvede
do souladu s komplexními pozemkovými úpravami.

Připomínce se v bodě 3/ částečně vyhovuje.
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zeleně  údajně  „spolu  s  prvky  zeleně  (K3,  K4,  K5)  ve
vazbě  na  dálnici  D11  kromě protierozní  funkce  plní  i
funkci  protihlukovou  a  snížení  prašnosti".  Ani  jedna  z
výše  uvedených  ploch  nesouvisí  s     dálnicí  D11,  resp.
nepředstavuje opatření, které by jakkoli eliminovalo hluk
a prašnost z dálnice (tuto funkci tvoří jiné plochy, které s
dálnicí bezprostředně souvisejí).

2/ Zařazení  zmíněných  návrhových  ploch  zeleně  do
návrhu  územního  plánu  je  nelogické  a  pro  vlastníky
překvapivé, neboť návrh zmíněných opatření se objevuje
krátce  po  ukončení  komplexní  pozemkové  úpravy  na
území  obce  Pravy (tato  proběhla  před  několika  málo
lety), kdy jsem o žádných plánovaných protierozních či
jiných  opatřeních  ve  svých  důsledcích  vedoucích  k
omezení  mých  vlastnických  práv  (znehodnocení
pozemku,  hrozba  vyvlastnění)  nebyla  informována.
Jednak je tento postup při  pořizování  územního plánu
obce  v  rozporu s  principem legitimního  očekávání
resp.  dobrou  vírou  vlastníka  dotčených  pozemků,
jednak v případě realizace navržených opatření dojde k
tomu,  že  se  společně  obhospodařované  zemědělské
pozemky  opětovně  (a  z  hlediska  zemědělského
hospodaření nelogicky) fakticky rozdělí.

3/      Dopravní infrastruktura - návrhová plocha Z15
(tato se přímo dotýká poz. p.č. 773):

V  bodu  B/I.2e.  části  B  (odůvodnění)  územního
plánu  (Požadavky  na  řešení  veřejné  infrastruktury
-Dopravní  infrastruktura)  se  u  návrhové  plochy  Z15
(dopravní  infrastruktura  silniční)  počítá  s  umístěním
koridoru pro umístění trasy přeložky silnice I/36, přičemž
jeho šířka byla  stanovena na 150 m (silnice  I.  třídy +
ochranné  pásmo,  vč.  souvisejících  staveb  a  objektů).
Návrh územ. plánu a související dokumentace se však
vůbec nezabývá otázkou, nakolik ovlivní umístění, šířka

Projektant doplnil  po společném jednání  do textové
části územního plánu prostupnost území v souvislosti
se zastavitelnou plochou Z15.
Projektant doplní    po veřejném projednání    do textové
části územního plánu, že v     rámci projektových příprav
této  komunikace  bude  zachován  přístup  a  příjezd
zejména  zemědělské  techniky  ke  všem pozemkům
dle  způsobu  jejich  využití  tak,  aby  nedošlo  k
podstatnému  ztížení  využívání  zemědělských  a
navazujících lesních pozemků v     předmětném území.
Zastavitelná plocha Z15, která je určena pro dopravní
plochu  silniční  –  DS,  která  je  určena  pro  veřejně
prospěšnou  stavbu    přeložky  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč – D11   bude v     územním plánu ponechána

Odůvodnění:
3/ Zastavitelná plocha Z15 je plochou DS – dopravní
infrastruktury  silniční  (přeložka  silnice  I/36  a
navazující  stavby)  a  současně  veřejně  prospěšnou
stavbou VD1 a VD6 s právem vyvlastnění.
Trasa komunikace I/36 v podobě 300 m koridoru je
vymezena v územně plánovací dokumentaci  kraje –
ZÚR  Pk,  které  byly  vydané  Zastupitelstvem
Pardubického kraje dne 29.4.2010. ZÚR Pk jsou dle §
36  odst.  5  stavebního  zákona  pro  územní  plán
závazné.  Stanoveným úkolem ZÚR Pk  pro  územní
plánování  je  zajistit  vymezení  a  zpřesnění  šířky
dopravních  koridorů  v závislosti  na  podmínkách
průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho
hodnoty a konfiguraci terénu. 
O  projednávání  návrhu  ZÚR  Pk  byla  veřejnost
obeznámená  v souladu  se  stavebním  zákonem
doručenou veřejnou vyhláškou.  
Dle  připomínky  se  návrh  ÚP  vůbec  nezabývá
otázkou,  nakolik  ovlivní  umístění,  plánovaného
koridoru  využití  přilehlých  pozemků.  Jedním
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aj.  parametry  plánovaného  koridoru  využití  přilehlých
pozemků.  Kromě  toho,  že  navrhovaný  koridor  pro
plánovanou novou silnici vede přímo přes pozemek poz.
p.č. 773 (aniž bychom o tom byli jako vlastníci předem
informováni),  navrhované  řešení  koridoru  bv  vedlo  k
zamezení  přístupu a  příjezdu zemědělské techniky  ke
zbylé části pozemku po zmiňované veřejné cestě, resp.
k  podstatnému  ztížení  budoucího  využívání
zemědělských a navazujících lesních pozemků v dané
lokalitě,  s  čímž  se  však  návrh  územního  plánu  nijak
nevypořádává.

4/  Připomínky  k  Vyhodnocení  vlivů  návrhu
územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území (návrh
územního plánu - část C):

Jak  bylo  již  uvedeno  výše  (viz  I.  1/),  návrh
územního  plánu  bez  věcného  opodstatnění  počítá  se
záborem  vysoce  bonitní  zemědělské  půdy  (zejm.  v
návrhových  plochách  zeleně),  což  je  v  rozporu  se
zákonem  stanovenými  cíli  územního  plánování  (mj.
vytvářet  předpoklady  pro  udržitelný  rozvoj  území).
Zároveň  je  toto  v  rozporu  i  s  tím,  co  se  uvádí  ve
Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný
rozvoj  území  (např.  viz  str.  68),  a  to,  že  v  rámci  cílů
ochrany  životního  prostředí  je  třeba  omezovat  nové
zábory ZPF. Jelikož tedy návrh územ. plánu dostatečně
nezdůvodňuje  navrhované  zábory  vysoce  bonitní
zemědělské půdy  (zde především ve  II.  třídě  ochrany
ZPF), nelze souhlasit se závěrem v cit. dokumentu, že
„územní plán nevyvolá žádné závažné střety s ochranou
přírody  a  krajiny".  Návrh  územ,  plánu  počítá  u  ploch
zeleně s nikoli zanedbatelnými zábory ZPF, aniž by pro
to  byly  dostatečné  věcné  důvody  a  aniž  by  toto  bylo
konkrétním způsobem a přesvědčivě  odůvodněno,  což

z požadavků  zadání  vyplývajících  ze  ZÚR  Pk  je
zajištění prostupnosti  krajiny,  vytvářet podmínky pro
využívání  krajiny  při  respektování  hospodářských
funkcí  a  další.  Návrh  ÚP  řeší  vymezení  dopravní
plochy pro umístění konkrétní stavby. Šířka dopravní
plochy  pro  komunikaci  150  m  bude  sloužit  kromě
umístění  samotné  silnice,  také  pro  umístění
potřebných  navazujících  staveb,  kterými  jsou  např.
vybudování  staveb  pro  zpřístupnění  přilehlých
pozemků,  které  jsou  zemědělsky
obhospodařovávány, zpřístupnění lesních pozemku a
další.  Řešení  těchto  samotných  staveb  není
předmětem  územního  plánu,  ale  navazujících
dokumentací  (studie,  projektů  pro  územní  řízení  a
další).  Provázanost  jednotlivých  funkcí  v území
v souvislosti  s plochou  Z15  bude  projektantem  v
textové  části  v kapitole  koncepce  dopravní
infrastruktury doplněna. 

4/ Připomínce se v tomto bodě nevyhovuje.
Projektant  opraví  zábory  ZPF  v     souvislosti  se
zrušením převážné části ploch změn v krajině.

Odůvodnění:
Na základě výsledků společného a veřejného jednání
bude většina ploch změn v krajině vypuštěna, kromě
prvků  ÚSES  a  ploch,  které  jsou  v souladu
s komplexními pozemkovými úpravami.
K navrženým  záborům  ZPF  se  věcně  příslušný
dotčený  orgán  -  Odbor  životního  prostředí
Pardubického kraje vyjádřil ve společném i veřejném
projednání souhlasně. U navržené zeleně přírodní se
bude  jednat  především  o  výsadbu  zeleně,  kde
v mnoha  případech  k reálnému  záboru  ZPF  ani
nedojde.  Pro  zeleň,  která  bude  využívaná  ve
prospěch krajiny,  není  příslušná třída  ochrany  ZPF
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je v rozporu s požadavky na udržitelný rozvoj území.

II.
Jako  vlastník  pozemků  dotčených  návrhem

veřejně prospěšných staveb a opatření,  tj.  zejména
poz.  p.č.  640,  orná  půda,  a  podílový  spoluvlastník  (s
podílem  id.  1/2)  poz.  parc.č.  581,  orná  půda,  a  poz.
parc.č.  773,  orná půda, vše v  obci  a  k.ú.  Pravy,  dále
podávám  následující  NÁMITKY  proti  návrhu
Územního plánu obce Pravv,  jehož  pořizovatelem je
Magistrát  města  Pardubic,  odbor  hlavního  architekta,
Ing.  arch.  Mariana  Zmítková,  a  který  byl  vystaven  u
pořizovatele a v obci Pravy od 14.6.2013 do 31.7.2013:

Nesouhlasím  s  následujícími  plánovanými
veřejně  prospěšnými  stavbami  a  opatřeními  (viz
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - územní
plán obce Pravy):

a) VZ1 a VZ2 (protierozní opatření) - plánované mj.
na poz. p.č. 581 a 640

b) VU3 (ÚSES  -  lokální  biokoridor,  protierozní
opatření) - plánované mj. na poz. p.č. 640

c) VZ5 (protierozní  opatření)  -  plánované  mj.  na
poz. p.č. 773

Realizace  uvedených  opatření  není  nezbytná
(ohledně  absence  věcných  důvodů  a  nedostatečné
odůvodnění v návrhu územního plánu zcela odkazuji na
své připomínky k plochám K9, K10 a K11 výše v bodu I.
1/ tohoto podání), tzn. že z hlediska územního plánování
a  požadavků  na  udržitelný  rozvoj  území  není  dán
veřejný  zájem na  jejich  realizaci.  Jako  vlastník  resp.
spoluvlastník dotčených pozemků  nesouhlasím s jejich

rozhodující. Ve Vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na udržitelný rozvoj  území (část C) je v části
Posouzení  vlivů  Územního  plánu  Pravy  na  životní
prostředí  v kapitole  12  –  Netechnické  shrnutí  výše
uvedených údajů konstatování příznivého vlivu ploch
změn v krajině na kvalitu ovzduší, na veřejné zdraví,
na biotu, PUPFL, ÚSES a VKP. V části Vyhodnocení
vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  –  shrnutí  je
konstatováno,  že  návrhem  ploch  zeleně  přírodní
(krajinné  zeleně)  jsou  odstraňovány  nepříznivé
důsledky  na  monokulturní  zemědělské
obhospodařování  krajiny.  Stanovená  koncepce
krajiny  bude  mít  nejen  pozitivní  vliv  na  stabilizaci
přírodní složky  krajiny  a krajinného rázu,  ale svými
důsledky  přispěje  i  k zlepšení  prostředí  pro  život
obyvatel  (eliminace  hluku  a  prašnosti  z dopravy
apod.). 

II.
V této části vlastník pozemků podává námitky, avšak
dle  §  50  odst.  3  stavebního  zákona  v této  fázi
projednávání návrhu územního plánu může kdokoliv
podávat  pouze  připomínky.  Proto  je  i  tato  část
vyhodnocena jako připomínka. 

Připomínce se v této části částečně vyhovuje.
Projektant  provedl  po  společném  jednání  zrušení
veřejné  prospěšnosti  (tj.  zrušení  práva  vyvlastnění)
opatření VZ1, VZ2, VZ5 a u VU3 pouze v části,  ve
které  se  nejedná  o  realizaci  chybějícího  lokálního
ÚSES.  Lokální  ÚSES  bude  upraven  tak,  aby  byl
v     souladu  s     komplexními  pozemkovými  úpravami,
jeho veřejná prospěšnost bude ponechána.
Otázka    způsobu  využívání  navazujících
zemědělských a lesních pozemků v     blízkosti přeložky
silnice I/36, tj. prostupnost v území – bude doplněna
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zařazením  do  územního  plánu  ani  s  jejich  realizací,
neboť  tímto  by  došlo  k  zásahu  do  mých  ústavně
zaručených vlastnických práv  (omezení  popř.  dokonce
znemožnění  zemědělského  obhospodařování  bonitně
kvalitní  zemědělské  půdy;  při  nesouhlasu  s  realizací
navržených opatření  hrozba vyvlastnění;  o  chystaných
opatřeních jsem nebyla informována...), a zároveň není
splněna  podmínka  veřejného  zájmu  resp.  nezbytnosti
takových opatření.

d) VD1 (přeložka silnice I36 a navazující  stavby) -
plánované mj. na poz. p.č. 773:

Návrh územního plánu se věcně vůbec nevypořádává s
otázkou  budoucího  využívání  zemědělských  a
navazujících lesních pozemků v dané lokalitě (zde zcela
odkazuji  na  své  připomínky  v  bodu  I.  3/  tohoto
podání).  Z  tohoto  hlediska  je  navržené  opatření  VD1
nepřezkoumatelné (pro  absenci  relevantního
odůvodnění  zvolených  parametrů  plánované  přeložky
silnice  a  navazujících  staveb,  kdy  není  zřejmý  počet
ani  obecné parametry  plánovaných staveb...),  což  mj.
vede  k  tomu,  že  za  dané  situace  nemůže  byt  dán
veřejný zájem na zařazení  daného opatření do územ.
plánu.  Se  zařazením  takto  koncipovaného  opatření
VD1 (o kterém jsem taktéž nebyla předem informována,
a  to  ani  v  rámci  před  nedávnem  proběhlé
komplexní pozemkové úpravy) do územního plánu proto
jako  vlastník  resp.  spoluvlastník  dotčených
pozemků z výše uvedených důvodů nesouhlasím.

do  textové  části  územního  plánu.  Projektant  také
doplnil  do  kap.  B/I.3a  čl.  Dopravní  infrastruktura
parametry plánované silnice I/36. 

Odůvodnění:
Požadavkem zadání  je  vymezit  lokální  ÚSES,  kde
jako  podklad  má  projektant  využít  zpracovanou
dokumentaci,  která  řeší  revizi  lokálních  ÚSES  pro
území  obce  s rozšířenou  působností  Pardubice.
V ploše  K9  územní  plán  vymezuje  chybějící  část
lokálního  ÚSES,  pro  kterou  v souladu  se  zadáním
(zajištění koncepčního řešení) a stavebním zákonem
vymezuje  také  právo  vyvlastnění.  Založením  prvků
ÚSES  dochází  k rozvoji  a  ochraně  přírodního
dědictví, což dle stavebního zákona naplňuje definici
veřejně prospěšných opatření,  pro která lze uplatnit
právo vyvlastnění. Plocha K9 bude upravena tak, aby
její průběh byl v souladu s komplexními pozemkovými
úpravami. Plochy K10 a K11 budou zrušeny.
Odůvodnění  otázky  znemožnění  zemědělského
obhospodařování a informovanosti vlastníka pozemků
je uvedeno v části odůvodnění 2/ této připomínky. 
Pro  část  připomínky,  která  řeší  zařazení  stavby
přeložky silnice I/36 do veřejně prospěšných staveb
VD1 platí část odůvodnění  3/.  Veřejnou prospěšnost
této stavby vymezuje dokumentace ZÚR Pk, která je
pro tvorbu územního plánu jak je  již  výše uvedeno
závazná. O informovanosti vlastníka pozemků je také
již  psáno  výše.  Otázka  způsobu  využívání
navazujících  zemědělských  a  lesních  pozemků
v blízkosti  přeložky  silnice  I/36,  tj.  prostupnost  v
území – bude doplněna do textové části  územního
plánu.  Projektant  také  již  doplnil  do  kap.  B/I.3a  čl.
Dopravní  infrastruktura  parametry  plánované  silnice
I/36. 

17 Jaroslav Váňa, Připomínka č.12 Připomínce se vyhovuje.
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Pravy 22
533 41 Lázně 
Bohdaneč, dopis ze 
dne 31.7.2013

Po  prostudování  územního  plánu  obce  Pravy,
nesouhlasíme se změnami. Jelikož se jedná o majetek
naší rodiny, připomínkujeme parcelní číslo 728, které by
se mělo zčásti zalesnit s čímž nesouhlasíme.

Severní část pozemku p.č. 728 k.ú. Pravy ležela dle
návrhu  ÚP  v ploše  změny  v krajině  K6,  která  byla
plochou s rozdílným způsobem využití  NL –  plocha
lesní.
Podané  připomínce  se  vyhovuje;  projektant
navrhovanou  plochu  NL  která  je  plochou  změny
v     krajině  K6  v     celé  její  ploše  vypustí    a  nahradí
stabilizovanou plochou NZ  .

Odůvodnění:
Plocha změny  v krajině  K6 měla mít  krajinotvornou
funkci,  a  měla  sjednotit  fragmentované  prvky  lesa.
Plocha  měla  působit  pro  odclonění  dálničního
střediska od obce.  
Plocha  změny  v krajině  K6  bude  na  základě
stanoviska  dotčeného  orgánu  (Státní  pozemkový
úřad)  vypuštěna  v celé  svojí  ploše  a  nahrazena
plochou NZ. 

18 Pavel Vilím,
Kratonohy 9
Tereza Vilímová, 
Roudnice 68
Dopis ze dne 9.9.2013

Připomínka č.13
Podatel  tímto  podává  v  souladu  s  ustanovením §  52
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) následující připomínku:

Nesouhlasím  s  návrhem  na vybudování  lokálního
biokoridoru VU2 vedeného přes náš pozemek parcela č.
39/3 který bude sloužit jako zahrada k rodinnému domu
na  st.  Parcele  č.  20/3  který  bude  v  prosinci  2013
kolaudován.

Důvodem  mé  připomínky  je  skutečnost,  že v  místě

navrhovaném do biokoridoru jsou vybudovány přípojky

kanalizace,  plynu  a  přístupová  komunikace  pro

rekonstruovaný objekt. Zároveň to považuji  jako zásah

do  vlastnického  práva  -  pokles  ceny  nemovitosti  a

narušení kvality bydlení.

Připomínka  byla  podaná  po  uvedené  lhůtě  v rámci
společného  jednání.  Vzhledem k tomu,  že  výsledky
společného  jednání  nebyly  ještě  se  stanovisky
krajského  úřadu  předány  projektantovi  a  vzhledem
k závažnosti připomínky, která by vyvolala opakování
veřejného projednání je připomínka ještě dodatečně
vyhodnocena.  

Připomínce se vyhovuje.
Pozemek p. č. 39/3 k.ú. Pravy, jeho jihovýchodní cíp
leží dle návrhu ÚP v ploše změny v krajině K8, která
je plochou s rozdílným způsobem využití ZP – zeleň
přírodní.  Tato plocha je  současně plochou ÚSES –
nefunkčního lokálního biokoridoru, který je dle návrhu
ÚP  veřejně  prospěšným  opatřením  VU1  s právem
vyvlastnění. 
Podané připomínce se  vyhovuje,  projektant  provedl
úpravu  trasy  lokálního  biokoridoru  mimo  výše
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uvedený  pozemek  tak,  aby  zajistil  jeho  prostorové
parametry a provázanost.

Odůvodnění:

Plocha  změny  v krajině  K8  má  především  funkci
ÚSES;  řešení  prvků  ÚSES  vychází  z požadavku
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění  a  z požadavku  zadání.  Řešení  prků
ÚSES  má  vycházet  ze  zpracovaného  dokumentu
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP
Pardubice“,  který  byl  zpracován  v roce  2010.   Pro
systémy  ÚSES  je  důležité  kromě  prostorových
parametrů a zajištění funkčnosti také jejich vzájemná
návaznost  a  průchodnost  v území.  Pro  zajištění
koncepčního  řešení tohoto  systému  je  nevyhnutný
účel vyvlastnění, který je v návrhu ÚP pro plochu K8
vymezen.  Na  základě  výše  uvedeného  projektant
upravil trasu lokálního biokoridoru mimo pozemek  p.
č. 39/3 k.ú. Pravy a právo vyvlastnění je zachováno. 
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VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  PRAVY–PŘIPOMÍNKY

P.
č

Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek

1. Obec Kasalice
Kasalice 46
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

2. Obec Křičeň
Křičeň 88
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

3. Obec Rohoznice
Rohoznice 96
53341 Lázně 
Bohdaneč

- bez připomínek

4. Obec Dobřenice
Dobřenice 10
50325 Dobřenice ze 
dne 25.7.2013 zn. 
00323/13

- bez připomínek

5. Obec Kratonohy
Kratonohy 31
50324 Kratonohy

- bez připomínek

Ostatní subjekty a 
veřejnost

Připomínky Vyhodnocení připomínky

6. Agrodružstvo Lhota 
pod Libčany,
Lhota pod Libčany 182
503 27 Lhota pod 
Libčany
Ing. Radek Voltr, 
námitka ze dne 

Připomínka č.1

Jako uživatelé  zemědělských pozemků č.  parc.  581 a
640 v k.  ú.  Pravy,  které jsou ve  vlastnictví  paní Karly
Katschnerové a pana Rodriga Katschnera po veřejném
projednání návrhu územního plánu obce Pravy opětovně
nesouhlasíme  s  realizací  plochy  K  10  (viz  naše
připomínka  č.  5).  I  nadále  trváme  na  stanovisku,  že

Pořizovatel  vyhodnotil  námitku  společnosti
Agrodružstvo  Lhota  pod  Libčany,  jako  námitku
podanou v rozporu s § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Agrodružstvo  Lhota  pod  Libčiny  není  vlastníkem
pozemků  parc.č.  581  a  640  k.  ú.  Pravy,  není
oprávněným investorem a nepředložila ani doklad o
tom, že je zástupcem veřejnosti. Z tohoto důvodu je
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24.3.2014 tímto, krátce po ukončení Komplexní pozemkové úpravy,
znovu  dojde  k  rozdělení  parcely  a  ke  ztížení
zemědělského  hospodaření.  Vlastníci  své  pozemky
situovali  tak,  aby  bylo  možno  je  v  rámci  možností
rozumně obdělávat a nyní 4 roky po skončení Komplexní
pozemkové  úpravy  se  řeší  nová  situace,  která
nerespektuje práva a zájmy vlastníků a nájemců.
S  odůvodněním  navrhovatele,  že  nedojde  ke  ztížení
zemědělského hospodaření nemůžeme souhlasit.

Zdůvodnění, jako protierozní opatření, se nám vzhledem
ke  konfiguraci  terénu  jeví  tak,  jak  je  umístění
navrhované, jako neodůvodněné. K prostupnosti krajiny
podle našeho názoru dostatečně slouží jiné navrhované
plochy a i nadále se domníváme „ že zřízení plochy K 10
a popř. i K 11 pro udržitelný rozvoj území není podstatné
a proto navržené prvky doporučujeme vypustit.

podaná námitka vyhodnocena jako připomínka.

Připomínce se vyhovuje. 
Projektant p  lochu s     rozdílným způsobem využití    ZP -
zeleně  přírodní,  která  je  současně  plochou  změny
v     krajině  –  K10  a  K11  v     celé  její  délce  vypustí  a
nahradí stabilizovanou plochou NZ.

Odůvodnění:
Plochy změn v krajině – K10, K11 měli dle stanovené
koncepce uspořádání krajiny úkol především zlepšení
prostupnosti  krajiny,  byly  navrženy  také ke  zvýšení
ekologické  stability  krajiny,  pro  zlepšení  retenčních
schopností  krajiny,  které  druhotně  plní  i  funkci
protierozních opatření. Zrušením plochy  K10, K11 tj,
ploch ZP – zeleně přírodní budou dotčené pozemky
zařazeny  do  stabilizované  plochy  NZ  –  plochy
zemědělské.  Dle  podmínek pro využití plochy NZ je
přípustným  využitím  této  plochy  také  zeleň.  Na
základě výše uvedeného lze „pruhy“ zeleně přírodní
vysázet na těchto plochách i v případě, že nebudou
přímo vymezeny samostatnou plochou. To je na vůli
vlastníků pozemků. 

Použité podklady:    
1. Návrh územního plánu Pravy
2. Spis územního plánu 42 483/2012
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