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VI.A ZMĚNY 
 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA  
PARDUBICE 

 
 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubice, příslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §43 odst. 4 a §55 odst. 2 
stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
§171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením §188 odst. 4 stavebního 
zákona 
 
 

v y d á v á 
 
 

jako opatření obecné povahy tyto VI.A změny  územního plánu města Pardubice, schváleného 
usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 1482 Z/2009 ze dne 16.6.2009, jehož závazná 
část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice č. 42/2001, 
schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 4.9.2001 a postupně 
změněná následujícími změnami: 

• I. změny – OZV č. 42/1-2002, schválená usnesením č. 579/Z ze dne 25.6.2002 
• II. a III. změny – OZV č. 7/2003, schválená usnesením č.106 Z ze dne 23.9.2003 
• IV. změny  – OZV č. 3/2004, schválená usnesením č.220 Z ze dne 11.5.2004 
• V. změny  – OZV č. 18/2004, schválená usnesením č.306 Z ze dne 14.12.2004 
• VII. změny  – OZV č. 2/2006, schválená usnesením č.10Z/2006 ze dne 7. 2.2006 
• VII.A změny  – OZV č. 9/2006, schválená usnesením č.314Z/2006 ze dne 19. 9.2006 
• VIII. změny – OZV č. 10/2006, schválená usnesením č. 358Z/2006 ze dne  
                                17.10.2006 
• IX. Změny  – OOP schválené usnesením zastupitelstva č. 1060Z/2008 ze dne  
       4.11.2008 

 
Cílem VI.A Změn územního plánu města je vymezení zastavitelného území pro možnost 

rozšíření areálu Univerzity Pardubice v Doubravicích.  

 
Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění a doplňuje takto: 
 
1. Urbanistická koncepce 
 

1.1. Zásady uspořádání bydlení a občanského vybavení 
Koncepce stanovená platným územním plánem zůstává beze změny. 

1.2. Zásady uspořádání sportu a rekreace 
Koncepce stanovená platným územním plánem zůstává beze změny. 

1.3. Zásady uspořádání komunikačních systémů 
Koncepce stanovená platným územním plánem zůstává beze změny. 

1.4. Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF a PUPFL 
Koncepce stanovená platným územním plánem zůstává beze změny. 
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2. Navrhované úpravy funkčního využití území, vymezení zastavitelných území 
(ploch)   

 
Nově se vymezuje toto zastavitelné území (zastavitelná plocha)  
 

26 - Rozšíření areálu Univerzity Pardubice v Doubravicích 
Změna navrhuje rozšíření areálu vymezením nového zastavitelného území na 

východní straně areálu - VI/26/1. 
 

sektor mapový list 
 

kód území k.ú., lokalita funkční vymezení 
dle ÚPM                        návrh 

plošný 
rozsah 

SEVEROZÁPAD 9-9, 9-8 VI/26/1 Semtín PR OVs               0,675 ha 
  
 Pro funkční plochu OVs, kód území VI/26/1, platí funkční regulativ uvedený v   obecně 
závazné vyhlášce Statutárního města Pardubice č. 42/2001. 

 
3. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  územní 

studií podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 
 

Návrh VI. A Změn takové plochy nevymezuje.  
 

 
4. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace 
 

Návrh VI. A Změn nemění seznam veřejně prospěšných staveb, nejsou navrhovány nové 
veřejně prospěšné stavby ani opatření.  Nejsou navrhovány asanace. 

 
5. Součástí VI.A Změn územního plánu města Pardubice jsou  
 kromě textové části (2 strany) tyto výkresy grafické části: 

• Výkres základního členění (1 výkres+legenda)   1:5000 
• Hlavní výkres   (1 výkres+legenda)   1:5000 

 


