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ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ ŽDÁNICE  



 

Zastupitelstvo obce Staré Ždánice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále také 
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, dále také ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a § 171 až § 174 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád. 

v y d á v á 

ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ ŽDÁNICE 
 

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

A1 
 

A1-1  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A1-1.1 Řešené území 

Řešené území je vymezeno obvodem obce Staré Ždánice, který obsahuje jedno katastrální území 
Staré Ždánice o ploše 573,51 ha. Na řešené území navazují správní obvody obcí Čeperka, Dolany, Praskačka 
(Krásnice), Osice, Plch, Podůlšany a Stéblová. 

Fyzicky je řešené území vymezeno na severu dotykem s dálnicí D11 a hranicí Pardubického 
a Královéhradeckého kraje, na východě a na jihu silnicí II/333, tokem Opatovického kanálu a vodní plochou 
rybníku Oplatil s doprovodnou zelení. Je rozděleno severojižním tokem Čertůvky s navazující doprovodnou 
zelení, která prochází obcí. Západní strana řešeného území přechází do volné krajiny. 

A1-1.2 Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území obce Staré Ždánice je vymezeno v územním plánu ve Výkresu základního členění 
území (příloha č. A2-1) a v Hlavním výkresu (příloha A2-2). Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 1. 10. 2020. 

A1-2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY 
A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A1-2.1 Hlavní cíle územního plánu 

Územní plán Starých Ždánic řeší funkční využití a uspořádání ploch na území obce, stanovuje základní 
zásady organizace území a postup při jeho využívání v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

A1-2.2 Koncepce rozvoje území obce 

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

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

Základní požadavky na rozvoj řešeného území stanovené územním plánem zahrnují následující 
opatření v území: 

1. Zachování charakteru obce a rozvíjení hodnot území. 

2. Stabilizace plošného rozsahu sídla, posilování celistvosti zastavění. Obnova nevyužívaných ploch 
zastavitelného území a rozvoj rekreačních ploch v sídle. Zkvalitnění prostorové struktury obce vložením 
nových urbanistických prvků. 

3. Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v souladu s požadavky na doplnění urbanistické 
struktury obce a v souladu s předpokládaným demografickým vývojem obce. 

4. Rozvoj zastavitelných ploch určených pro občanské vybavení, rekreaci a pro hospodářské aktivity, 

revitalizace stávajících brownfields. 

5. Posílení jádra obce, zvýšení kvality veřejných prostranství v obci za účelem zvýšení úrovně obytného a 
životního prostředí sídla a rozšíření podmínek pro denní rekreaci obyvatel a pro sportovní funkce. 

6. Posílení stávajících a doplnění nových prvků sídelní zeleně v úzké návaznosti na stávající zeleň. 

7. Zvýšení prostupnosti krajiny s využitím polních cest včetně doplnění doprovodné zeleně na stávající a 
nová veřejná prostranství v návaznosti na prvky krajinné zeleně. 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  4 

 
Obr. č. 1 Urbanistická koncepce – základní požadavky na rozvoj území 

Na obrázku č. 1 je graficky vyjádřena urbanistická koncepce územního plánu, která vymezuje základní 
požadavky na rozvoj území: 

[1] Prostorový rozvoj jádra obce a jeho ochrana, 

[2] Revitalizace urbanistické struktury obce (veřejná prostranství, pěší komunikace, prvky sídelní zeleně), 

[3] Nová plocha bydlení s rezervou pro bydlení v prostoru Nových Ždánic, 

[4] Revitalizace stávajících nevyužívaných ploch v sídle (brownfields určené k přestavbě), 

[5] Zachování a obnova sídelní zeleně podél toku Čertůvky, napojení této zeleně na plochy mimolesní zeleně 
ve volné krajině, 

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

[7] Trasy pěších tras a cyklostezek v krajině včetně doprovodné zeleně (posílení prostupnosti krajiny), 

[8] Posílení prostorové celistvosti sídla a důraz na detail přechodu sídla do volné krajiny, 

[9] Obnova stávajících prvků systému ÚSES. 

[10] Rezerva pro bydlení. 

Požadavky územního rozvoje promítnout do rozhodování o umísťování aktivit a staveb v území a 
přijmout opatření dlouhodobého charakteru zajišťující předpoklady pro realizaci rozvojových priorit.  
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A1-2.3 Hodnoty území, jejich ochrana a rozvíjení 

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

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

Hodnoty přírodní  

Tabulka č. 1 

Označení Popis Charakteristika 

PR01 
Stávající charakter hodnotné krajinné 
struktury území obce 

Hodnota území je vymezena v kapitole A1-3 
a zahrnuje pozitivní jevy určené hranicí 
krajinného celku Bohdanečsko a hranicí 

nevyhlášené krajinné památkové zóny  

PR02 
Plocha pro těžbu nerostných surovin – 
chráněné ložiskové území 

Hodnota území je vymezena hranicí 
chráněného ložiskového území 

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

Hodnotou území jsou rozsáhlé plochy 
kvalitního ZPF v řešeném území. 

PR04 Soubor určujících přírodních prvků v území  

Jedná se o tyto hodnotné krajinné prvky: 
▪ soubor sídelní zeleně v centru obce  
▪ lesní porost v jižní a východní části obce  
▪ doprovodná zeleň komunikací 
▪ liniové vodoteče v území se svojí 

doprovodnou vegetací 

PR05 
Skladebné části funkčního a navrhovaného 
územního systému ekologické stability 

v řešeném území 

Hodnotou je soubor stávajících a 
navrhovaných ploch ÚSES v celém rozsahu 

řešeného území 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

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

- ochrana zemědělského půdního fondu, v I. a II. třídě ochrany dle platné legislativy (PR03), 
- zachování, vytvoření a ochrana stávajících i nově navržených určujících přírodních prvků v území a 

jejich vzájemných vazeb: sídelní zeleň, lesní plochy a plochy zalesnění, ochranná a doprovodná zeleň, 
vodní plochy a vodoteče s doprovodnou zelení (PR04), 

- ochrana (zachování funkčnosti) a doplnění všech skladebných částí územního systému ekologické 

stability v řešeném území (PR05). 

Hodnoty kulturní 

Tabulka č. 2 

Označení Popis Charakteristika 

Hodnoty historické 

KH01 Opatovický kanál (KP r. č.25076/6-4411) 

Hodnotné a významné technické dílo rané 
renesance, které spojuje Labe mezi 
Opatovicemi a Semínem, vybudovaný 
Pernštejny v letech 1498 až 1514 k pohonu 
mlýnů, hamrů a valch v rámci pardubicko-
bohdanečské rybniční soustavy 

KH02 

Areál kostela sv. Václava 
(KP r. č. 24046/6-2152) 
Kostel (KP r. č.2152/1) 
Ohradní zeď s branou (KP r. č.2152/2) 

Hodnotný raně gotický kostel, přestavěný 
pozdně goticky 

KH03 
Socha sv. Jana Nepomuckého  
(KP r. č.33528/6-5198)  

Socha z roku 1740 je historickou hodnotou 
území 
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Označení Popis Charakteristika 

KH04 
Klenutý most přes Opatovický kanál (KP r. 
č.47148/6-5165). 

Hodnotné technické dílo především 
historické hodnoty 

KH05 
Socha sv. Marka 
objekt památkového zájmu 

Socha z roku 1878 na silnici do Lázní 
Bohdanče je dokladem historického vývoje 
obce 

KH06 
Roubený dům č. 30 
objekt památkového zájmu 

Objekt je dokladem původní výstavby v obci, 
roubený objekt je obytná budova, ke které 
přiléhá v historické půdorysné stopě 
hospodářské zázemí 

KH07 
Litinový kříž a zvonička 
objekt památkového zájmu 

Kříž na kamenném podstavci a zvonička je 
dokladem historického vývoje obce 

KH08 
Litinový kříž  
objekt památkového zájmu 

Kříž na kamenném podstavci je dokladem 
historického vývoje obce 

KH09 
Památník padlým 
objekt památkového zájmu 

Památník padlým z I. světové války je 
pietním místem a dokladem historického 
vývoje obce 

KH10 
Stavení č. 43 
objekt památkového zájmu 

Objekt z počátku 19. století s vjezdem 
zakončeným segmentovým štítem je 
dokladem výstavby 19. století 

KH11 
Stavení č. 96 
objekt památkového zájmu 

Patrový objekt z počátku 19. století je 
dokladem historické výstavby obce 

KH12 Stavení č. 19 objekt památkového zájmu 
Objekt z počátku 19. století, v historické 
půdorysné stopě, s původními stavebními a 
architektonickými prvky 

KH13 
Stavení č. 15 
objekt památkového zájmu 

Objekt z počátku 19. století, statek se 
samostatným vjezdem na historické 
půdorysné stopě, s původními stavebními a 
architektonickými prvky 

KH14 
Stavení č. 47 
objekt památkového zájmu 

Objekt z počátku 19. století, zemědělská 
usedlost (obytné budovy, hospodářské 
zázemí), soubor budov v původní historické 
stopě, s původními stavebními a 
architektonickými prvky 

KH15 Území s archeologickými nálezy 

Celé řešené území územního plánu Staré 
Ždánice se dotýká území s archeologickými 
nálezy kategorie I. - III. ve smyslu 
památkového zákona a rovněž ve smyslu 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.s. 
(Maltská konvence). 

Hodnoty urbanistické 

KU01 
 
Historické jádro obce Staré Ždánice 

Historické jádro obce vymezené kostelem, 
hřbitovem a ohradní zdí a veřejným 
prostranstvím včetně zeleně v jeho 
nejbližším okolí a urbanistická dominanta 
kostela 

KU02 Veřejné prostranství – střed 
Hodnotou obce je rozsáhlý veřejný prostor 
vybavený vodními plochami a kvalitní zelení 

KU03 Veřejné prostranství – sever 
Hodnotou je veřejný historicky utvářený 
prostor s vazbou na stávající zástavbu 

KU04 Veřejné prostranství – jih 
Hodnotou je veřejný historicky utvářený 
prostor s vazbou na stávající zástavbu 

KU05 Veřejné prostranství – východ 
Hodnotou je veřejný historicky utvářený 
prostor s vazbou na stávající zástavbu 

KU06 Stávající stromořadí a aleje 
Lokality souvislých stromořadí uvnitř obce 
spojené s ostatním veřejným prostranstvím 

Hodnoty technické 

KT01 
Nadmístní komunikační systém – silnice 
II/333 

Hodnotou je kapacitní dopravní napojení 
území na nadřazený silniční systém (D11, 
případně I/37) a výhledově na D35 
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Označení Popis Charakteristika 

KT02 
Prvky technické infrastruktury Opatovické 
elektrárny umístěné v řešeném území 

Hodnotou je zdroj elektrické a tepelné 
energie pro značnou část řešeného území 

KT03 Investice do půdy 
Hodnotou jsou v minulosti provedené 
investice do odvodnění ZPF (meliorace a 
povrchové nebo zatrubněné odvodnění) 

KT04 Veřejná infrastruktura obce 

Hodnotou je především stávající 
komunikační síť místních komunikací, 
technická infrastruktura obce a její kvalitní 
veřejné občanské vybavení 

Hodnoty historické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

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

- zachování a ochrana areálu kostela sv. Václava s ohradní zdí včetně jeho působení jako významné 
krajinné dominanty (KH02), 

- zachování a ochrana historicky cenných prvků drobné architektury, které se podílejí na kulturní identitě 
sídla (KH03, KH05, KH07, KH08 a KH09), 

- zachování a ochrana objektů technické architektury, které vykazují kulturně historické hodnoty (KH04), 
- zachování a ochrana objektů památkového zájmu, které vykazují historické, umělecké a 

architektonické hodnoty (KH06, KH10, KH11, KH12, KH13 a KH14). Ochrana těchto objektů před 
znehodnocením, zejména zhoršením jejich fyzického stavu nebo nevhodným sousedstvím nových 
objektů, 

- respektování a ochrana stávajících archeologických památek v rámci určené plochy ÚAN (KH15) 
v souladu s platnými předpisy. 

Hodnoty urbanistické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

- zachování charakteru historického jádra urbanistické struktury obce Staré Ždánice včetně zeleně 
v nejbližším okolí a urbanistické dominanty kostela sv. Václava (KU01), 

- respektování, ochrana a posílení architektonické a estetické kvality urbanisticky hodnotných prostor 
jednotlivých veřejných prostranství obce (KU02, KU03, KU04 a KU05) včetně stávající zeleně před 
architektonickými či urbanistickými změnami, které by snížily jejich hodnotu, 

- zachování a ochrana lokalit souvislých stromořadí a alejí v obci a jejich vazby na ostatní veřejná 

prostranství obce (KU06). 

Hodnoty technické 

Požadavky ÚP na ochranu zahrnují zejména: 

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

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

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

- ochrana a respektování stávající místní komunikační sítě, technické infrastruktury obce a veřejného 
občanského vybavení tak, aby dál mohlo plnit svoji funkci (KT04). 

A1-3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELENĚ 

A1-3.1 Sídlo v kontextu osídlení 

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

Pro realizaci celkové urbanistické koncepce řešeného území budou postupně a odděleně naplňovány 
jednotlivé koncepce využití území, dopravní a technické infrastruktury a uspořádání krajiny, včetně vymezení 
územního systému ekologické stability a ochrany krajinného rázu území.  
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A1-3.2 Zásady a prvky prostorové kompozice sídla  

Historická urbanistická struktura obce vznikala pozvolně, na základě přírodních a kulturních podmínek 
území, prostorová a hmotová kompozice sídla je na většině řešeného území stabilizovaná a bude upravena 
pouze v souvislosti se zásahy směřujícími ke zkvalitnění veřejného prostoru nebo obytného a přírodního 
prostředí sídla. Výraznější změny v urbanistické struktuře obce jsou navrženy v prostoru bývalých Nových 
Ždánic, kde je předpokládána transformace tohoto urbanistického ohniska sídla. Základními zásahy 
(kompozičními prvky) do struktury sídla jsou: 

- revitalizace urbanistické struktury obce s důrazem na prostorové utváření veřejných prostranství obce 
a související úpravy pěších tras v obci v návaznosti na stávající a nově navržené plochy sídelní zeleně, 

- zachování a obnova vegetačního doprovodu toku Čertůvky v obci, návaznost dalších prvků sídelní 
zeleně a návaznost pěších komunikací na tuto „zelenou osu sídla“, 

- zachování hmotové kompozice sídla, jeho měřítka a siluety s výraznou dominantou kostela sv. 
Václava, 

- provázání pěších tras v obci s cestami pro pěší ve volné krajině a doplnění těchto komunikací 
doprovodnou zelení z důvodu zachování přirozeného obrazu sídla v krajině a plynulého přechodu sídla 
do volné krajiny, 

- vytvoření dalšího ohniska sídla v prostoru bývalých Nových Ždánic včetně ploch veřejného prostranství 
a veřejné zeleně.  

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

A1-3.3 Funkční a prostorové uspořádání sídla 

Stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, vymezené v zastavěném území budou respektovány a 
zachovány. Prostorové a funkční uspořádání obce bude dotvářeno vymezenými plochami změn (zastavitelné 
plochy, plocha přestavby a plochy změn v krajině), v lokalitě vymezené územním plánem je třeba formu 
budoucího využití území prověřit zpracováním územní studie. 

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

Bydlení 

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

Rekreace  

Návrh územního plánu řeší problematiku denní rekreace obyvatel jednak formou celkového zkvalitnění 
stávajících veřejných prostor, jednak doplněním nových prvků veřejné infrastruktury určených pro hromadnou 
rekreaci. 

Nadmístní rekreace je navržena v několika lokalitách. Návrh vychází se speciálních požadavků v území, které 
zahrnují jednak potřeby ploch pro jezdecký sport a s ní spojenou rekreaci a jednak ploch pro rekreační aktivity 
související s využitím potenciálu vodní plochy rybníku Oplatil. 

Občanská vybavenost 

Kapacity stávající občanské vybavenosti plně vyhovují potřebám obce. 

Výroba a skladování 

V rámci řešeného území se nacházejí plochy v současnosti ne plně využívané zemědělské výroby ve východní 
části zastavěného území obce, které jsou územním plánem navrženy jako plochy určené k přestavbě. Na 
základě požadavků na rozvoj území obce byly vymezeny plochy smíšené výroby. 
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A1-3.4 Vymezení zastavitelných ploch, ploch územní rezervy a ploch přestavby 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy územních rezerv: 

Zastavitelné plochy 

Tabulka č. 3 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z1  

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV, plochy smíšené obytné, venkovské – 
SV2 

1,6536 17 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha v centru obce při 
Čertůvce (Ždánická strouha) s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků 
vysokou zelení vhodně navazující na doprovodnou zeleň 
Čertůvky, výšková hladina zástavby max. 9 m od 
upraveného terénu, respektovat stávající parcelaci 
plochy, KZmax = 0,40. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě po navazujících komunikacích uvnitř 
této plochy. Veřejná zeleň bude součástí veřejného 
prostranství obsluhujících komunikací. Zohlednit řešení 
zpracované územní studie pro lokalitu. Vymezení ploch 
veřejného prostranství v souladu s požadavky vyhl. č. 
501/2006 Sb. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy 
na stávající silnici č. III/32312, a to na východní hranici 
lokality Z1, která je situována v přímé blízkosti stávající 
silnice č. III/32312. Minimální velikost stavebního 
pozemku pro 1 rodinný dům může být snížena v souladu 
se zpracovanou územní studií až na minimální hodnotu 
700 m2. 

Tabulka č. 4 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z2 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,5662 2 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím 

zčásti pro bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, doplnění pozemků zelení v návaznosti na hranici 
sídla a volné krajiny. Podmínkou výstavby je zachování 
stávající vzrostlé zeleně. Řešení likvidace odpadních a 
dešťových vod vsakováním, mimo stávající hlavní 
odvodňovací otevřená zařízení a HOZ. Výstavba 
solitérních rodinných domů, výšková hladina zástavby 
max. 8 m od upraveného terénu, na stávající parcelaci 
plochy, KZmax.= 0,30. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě. 
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Tabulka č. 5 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z3 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV, dopravní infrastruktura – DS2, veřejná 
prostranství – PV. 

1,2551 10 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím 

zčásti pro bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
v návaznosti na hranici sídla a volné krajiny. Výstavba 
solitérních rodinných domů, výšková hladina zástavby 
max. 8 m od upraveného terénu, na stávající parcelaci 
plochy, KZmax= 0,30. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě. Vymezení ploch veřejného 
prostranství v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb. 
V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/32316, a to na té hranici lokality Z3, která je situována 
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32316. 

Tabulka č. 6 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z4 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV 

0,1226 1 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemku zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu. Výstavba solitérních 
rodinných domů, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, respektovat stávající parcelaci 
plochy, KZmax..= 0,30. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě.  

Pozn.: ozn. plochy Z5 neobsazeno (plocha vypuštěna v rámci projednávání návrhu ÚP) 

Tabulka č. 7 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z6 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV, PV – veřejná prostranství   

3,7635 - 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech venkovské.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu. Podmínkou využití 
území je zpracování územní studie. Výstavba solitérních 
rodinných domů, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, KZmax..= 
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0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající silniční sítě. V 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/3237, a to na těch hranicích lokality Z6, které jsou 
situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. III/3237. 

Tabulka č. 8 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z7 

Označení plochy RZV – plochy smíšené obytné, 
venkovské – SV2 

0,0976 - 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
plochy smíšené obytné umožňující bydlení v rodinných 
domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, respektování 
ochranného pásma lesa a stávající vzrostlé zeleně. 
Dopravní napojení lokality ze stávajících ploch pro 
bydlení. 

Tabulka č. 9 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z8 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,4570 5 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 

bydlení v rodinných domech venkovské.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu. Výstavba solitérních 
rodinných domů, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, KZmax..= 
0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající silniční sítě. V 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/3237, a to na těch hranicích lokality Z8, které jsou 
situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. III/3237. 

Tabulka č. 10 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z9 

Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,2535 2 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech venkovské.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu. Výstavba solitérních 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  12 

rodinných domů, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, KZmax..= 
0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající silniční sítě. 

Tabulka č. 11 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z10 

Označení plochy RZV – veřejná zeleň – ZV, veřejná 
prostranství – PV, bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,4083 3 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha pro veřejnou zeleň a 
plocha pro nezbytnou dopravní infrastrukturu. Součástí 
rozvojové plochy je také navazující plocha pro bydlení 
v rodinných domech venkovského charakteru.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu. Výstavba souboru 
budov a solitérních rodinných domů, výšková hladina 
zástavby max. 9 m od upraveného terénu, KZmax.= 0,60. 
Dopravní napojení lokality ze stávající silniční sítě. 

Tabulka č. 12 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z11 

Označení plochy RZV – rekreace, plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci – RH, bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

1,3177 

1 bytová 
jednotka pro 
správce v části 
plochy se 
stanoveným 

využitím RH 

3 RD v části 
plochy se 
stanoveným 
využitím BV 

Způsob využití – Rozvojová plocha s funkčním využitím 
pro stavby a zařízení určené pro hromadnou rekreaci.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na volnou krajinu, výšková hladina 
zástavby pro část plochy se stanoveným způsobem 
využití RH je max. 9 m od upraveného terénu (s výjimkou 
stožárů), pro část plochy se stanoveným způsobem 
využití BV je max. 8 m od upraveného terénu. KZmax. pro 
část plochy se stanoveným způsobem využití RH = 0,60, 
pro část plochy se stanoveným způsobem využití BV není 
stanoven.  Ochrana stávající vzrostlé zeleně. Dopravní 
napojení lokality ze stávající silniční sítě. V další fázi 
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/0373 (a II/333), a to na těch hranicích lokality Z11, 
které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému liniovému 
zdroji hluku. 

Tabulka č. 13 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z12 

 

Označení plochy RZV – plochy smíšené výroby – VS 

0,3046 
1 bytová 
jednotka pro 
správce Způsob využití – Rozvojová plocha s funkčním využitím 

pro stavby a zařízení určené pro smíšenou výrobu 
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(zahradnictví) a její zázemí, včetně jedné bytové jednotky 
určené pro obsluhu areálu.  

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků zelení 
vhodně navazující na doprovodnou zeleň Opatovického 
kanálu a navržené plochy změny v krajině K14. Výstavba 
souboru budov, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, KZmax.= 0,50. Dopravní napojení 
lokality ze stávající silniční sítě. 

Tabulka č. 14 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z13 

Označení plochy RZV – občanské vybavení, komerční 
zařízení malá a střední – OM 

1,8940 - 

Způsob využití – Rozvojová plocha s funkčním využitím 
pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a 
střední. Umístění základnové stanice veřejné 
telekomunikační sítě Pardubice dle územního rozhodnutí 
č.j. 2709/15/SO/PTo ze dne 8.6.2015 na pozemku č. 
626/1 Staré Zdánice. 

Podmínky využití – Respektování charakteru stávající 
zástavby, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků 
zelení vhodně navazující na doprovodnou zeleň. výšková 
regulace zástavby nebude přesahovat výškovou hladinu 
okolní zástavby mimo základnové stanice veřejné 
radiotelefonní sítě. Dopravní napojení lokality ze stávající 
silniční sítě. Realizace záměrů v této ploše nebude mít 
negativní vliv na kapacitu, kvalitu a vydatnost jímané vody 
vodního zdroje Hrobice-Čeperka-Oplatil. Způsob likvidace 
splaškových odpadních vod v zastavitelné ploše bude 
řešena jejich odvedením na ČOV ve Starých Ždánicích. V 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/0373 (a II/333), a to na těch hranicích lokality Z13, 
které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému liniovému 
zdroji hluku. 

Pozn.: ozn. plochy Z14 neobsazeno (plocha vypuštěna v rámci projednávání návrhu ÚP) 

Tabulka č. 15 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z15 

Označení plochy RZV bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV, veřejná prostranství - PV 

1,0187 - 

Způsob využití – Rozvojová plocha s funkčním využitím 
pro bydlení v rodinných domech venkovské. 

Podmínky využití – Respektování charakteru stávající 
zástavby, vsakování dešťových vod, doplnění pozemků 
zelení vhodně navazující na navazující volnou krajinu. 
Výšková hladina zástavby max. 8 m od upraveného 
terénu, KZmax.= 0,30. Dopravní napojení lokality ze 
stávající silniční sítě. V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování 
pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy 
na stávajících silnicích č. II/333 a III/32312, a to na jižní a 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  14 

západní hranici plochy Z15, které jsou situovány nejblíže 
zmíněným liniovým zdrojům hluku. 

Tabulka č. 16 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z16 

Označení plochy RZV bydlení v rodinných domech 
venkovské - BV 

0,0869 1 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, doplnění pozemků zelení v návaznosti na hranici 
sídla a volné krajiny. Podmínkou výstavby je zachování 
stávající vzrostlé zeleně. Řešení likvidace odpadních a 
dešťových vod vsakováním, mimo stávající hlavní 
odvodňovací otevřená zařízení. Výstavba solitérního 
rodinného domu, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, KZmax.= 
0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající silniční sítě. V 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
II/333, a to na východní hranici plochy Z16, která je v 
přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

Tabulka č. 17 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 

kapacita 

Z17 

Označení plochy RZV bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,1407 1 RD 

Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 

bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, doplnění pozemků zelení v návaznosti na hranici 
sídla a volné krajiny. Podmínkou výstavby je zachování 
stávající vzrostlé zeleně. Řešení likvidace odpadních a 
dešťových vod vsakováním, mimo stávající hlavní 
odvodňovací otevřená zařízení. Výstavba solitérního 
rodinného domu, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, 
KZmax.= 0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající 
silniční sítě. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy 
na stávající silnici č. II/333, a to na západní hranici plochy 

Z17, která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

Tabulka č. 18 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z18 
Označení plochy RZV – bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV 

0,1201 1 RD 
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Způsob využití – Rozvojová plocha navazující na 
současně zastavěné území obce s funkčním využitím pro 
bydlení v rodinných domech. 

Podmínky využití – Respektování charakteru zástavby 
obce, doplnění pozemků zelení v návaznosti na hranici 
sídla a volné krajiny. Podmínkou výstavby je zachování 
stávající vzrostlé zeleně. Řešení likvidace odpadních a 
dešťových vod vsakováním, mimo stávající hlavní 
odvodňovací otevřená zařízení. Výstavba solitérního 
rodinného domu, výšková hladina zástavby max. 8 m od 
upraveného terénu, na stávající parcelaci plochy, 
KZmax.= 0,30. Dopravní napojení lokality ze stávající 

silniční sítě. 

Tabulka č. 19 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

Z19 

Označení plochy RZV - rekreace na plochách přírodního 
charakteru – RN,  

5,2368 

1 RD dle 
stávajícího 
platného 
stavebního 
povolení 
(dle odůvodnění 
v kapitole B1-

1/4.1) 

 

Způsob využití – rekreace v přírodě s nezbytnými 
drobnými stavbami nenarušujícími přírodní charakter 
území, plocha Z19 zahrnuje „plochu určenou k zastavění 
rozhodnutím, které nabylo právní moci, avšak příslušná 
stavba není dosud zapsána do KN“. Podmínkou využití 
území je zpracování územní studie. 

Podmínky využití – respektování přírodního prostředí, 
vhodné oddělení pozemku určených k rekreaci od 
komunikace zelení, realizace hygienického zařízení. 
Zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti. V ploše bude ponechán vegetační 
doprovod vodního toku Opatovického kanálu v šířce 15 m 
od osy Opatovického kanálu na obě strany. Realizace 
záměrů v této ploše nebude mít negativní vliv na kapacitu, 
kvalitu a vydatnost jímané vody vodního zdroje Hrobice-
Čeperka-Oplatil. Způsob likvidace splaškových odpadních 
vod v zastavitelné ploše bude řešena jejich odvedením na 
ČOV ve Starých Ždánicích. Vyloučení oplocení, kromě 
oplocení již povoleného RD.  

Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod v lokalitě. 
Zajistit ochranu fauny, flóry a ekosystémů v lokalitě. 
Dokladovat ochranu krajinného rázu území.  

Při využití lokality bude zajištěno: a) realizace 
hygienických zařízení, a to podle rozsahu a konkrétní 
aktivity v území, b) základní pravidla chování rekreantů 
v území, např. v podobě provozního řádu, c) zvýšená 

protipožární ochrana. 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného 
zdraví, ovzduší vod, přírody a krajiny uplatnit doporučení 
a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové 
EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na 
dané využití zájmového území.  
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Plochy přestavby 

Tabulka č. 20 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

P1 

Označení plochy RZV – výroba a skladování, drobná a 
řemeslná výroba – VD 

 

3,7809 
1 bytová 
jednotka pro 
správce 

Způsob využití – Rozvojová plocha s funkčním využitím 
pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu, 
která se nachází ve východní části obce, v prostorech 
bývalého areálu zemědělské výroby, který dnes není 
plnohodnotně využíván. 

Podmínky využití – Doplnění pozemků zelení vhodně 
navazující na doprovodnou zeleň Čertůvky a na navržené 
plochy změny v krajině K6. Výšková hladina zástavby 
max. 9 m od upraveného terénu, KZmax.= 0,60. Dopravní 

napojení lokality ze stávající silniční sítě. 

Plochy územních rezerv 

Tabulka č. 23 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) 
Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

R1 

Označení plochy RZV (možný budoucí způsob využití) – 
bydlení v rodinných domech - venkovské – BV 

 

1,4643 10 RD 

Způsob využití – Plocha územní rezervy s možným 
budoucím využitím pro bydlení v rodinných domech typu 
venkovského, která se nachází v jižní části obce, při silnici 

II/333, při rozvojové ploše Z15. 

Podmínky pro prověření možného budoucího využití – 
Respektování charakteru zástavby obce, vytvoření 
podmínek pro realizaci pěších cest. Výstavba solitérních 
či řadových rodinných domů. Součástí řešení bude plocha 
veřejného prostranství včetně veřejné zeleně. Dopravní 
napojení lokality prodloužením stávající silniční sítě. 

A1-3.5 Systém sídelní zeleně 

Stávající systém sídelní zeleně je tvořen zelení veřejnou (ZV – plochy veřejných prostranství a plochy veřejné 

zeleně). Nedílnou součástí systému sídelní zeleně je pak doprovodná zeleň Čertůvky a Opatovického kanálu. 

Všechny prvky stávajícího systému sídelní zeleně budou zachovány jako významné hodnoty řešeného území. 
Systém bude dále obnoven a posílen prostřednictvím opatření, která povedou k provázání sídelní zeleně s 
přírodními prvky volné krajiny. V úzké návaznosti na koncepci sídelní zeleně je navrženo doplnění zeleně 
navazující na vodní tok Čertůvky procházející sídlem, na areál kostela sv. Václava, na hlavní komunikaci obce, 
podél komunikací pro pěší a cyklisty v obci a navazující na cesty ve volné krajině. 

Hlavními zásadami řešení jsou: 

- zachování všech prvků stávající sídelní zeleně, provázání těchto jednotlivých prvků zejména 
prostřednictvím navržené obnovy a doplnění vegetačního doprovodu Čertůvky, 

- zachování příznivého obrazu sídla v krajině 
- revitalizace veřejné zeleně v souvislosti s revitalizací veřejných prostranství, nová veřejná prostranství 

navrhovat včetně veřejné zeleně a jejího propojení se stávajícím systémem, 

- doplnění stávajících i nově navržených tras pro pěší a cyklisty doprovodnou zelení. 
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A1-3.6 Vztah sídla a krajiny 

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

a volné krajiny a v rámci volné krajiny. 

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

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

Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). 
Koncepce ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a bude koordinována s ÚSES 
sousedních obcí. Systém je doplněn prvky lokálního významu. ÚSES představuje vybranou část systému 
zeleně a vodních prvků se zcela specifickými požadavky na jejich realizaci, ochranu a způsob využití. Prvky 
ÚSES, zejména plochy K5, K6 a K7 nesmí omezovat nebo znemožňovat povinnosti správce toku (časté 

vybřežování Čertůvky). 

A1-4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJICH VYUŽITÍ 

A1-4.1 Dopravní infrastruktura 

A1-4.1.1 Silniční a pěší doprava 

Místní komunikace v rozsáhlejších navrhovaných zónách pro bydlení (zastavitelné plochy), zejm v plochách Z1, 
Z2, Z3, Z6, Z13, Z15 je doporučeno realizovat minimálně v základní šířce komunikace 5,50 m (dvoupruhové) 
s tím, že slepé MK budou ukončeny obratištěm. Veřejný prostor ostatních místních komunikací je doporučeno 
realizovat v min. šířce 8,0 m. Rezidenční lokality budou dopravně napojeny na silnice III. tříd, výjimečně se 
jedná o napojení prodloužením stávajících MK. Plochy pro hromadnou rekreaci budou řešeny samostatně podle 
konkrétního využití těchto ploch včetně parkoviště s dostatečnou kapacitou. Plochy pro smíšenou výrobu Z12 
a pro občanskou vybavenost Z13, a P1, které jsou dobře dopravně přístupné, budou vybaveny veřejným 
parkovištěm v souladu s jejich kapacitou. 

A1-4.1.2 Doprava v klidu 

Doprava v klidu bude řešena v místech pro hromadnou rekreaci a v ploše P1, v místech pro občanskou 
vybavenost, a pro smíšenou výrobu. Zde budou realizována veřejná parkoviště v kapacitě odpovídající velikosti 
a účelu jednotlivých areálů. ÚP doplňuje pouze parkoviště v centru obce. Parkování ve stávající stabilizované 
zástavbě územní plán neřeší. Pouze vylučuje parkování v zeleni (u bytových domů). V nově navrhovaných 
zastavitelných plochách územní plán dopravu v klidu nenavrhuje a uvažuje s parkováním na pozemcích RD a 
na obousměrných místních komunikacích. Při vzniku nových firem je nutné vybudovat dostatečně dimenzovaná 
parkoviště pro zaměstnance a pro návštěvníky. 

A1-4.1.3 Železniční doprava 

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

A1-4.1.4 Pěší doprava 

Chodníky v obci podél hlavních komunikací byly dokončeny v roce 2014. Chodníky podél ostatních místních 
komunikací ve stávající zástavbě zcela chybí a tyto komunikace jsou využívány pro smíšený provoz. S ohledem 
na malou intenzitu provozu toto řešení územní plán akceptuje. V nových zastavitelných plochách pro bydlení 
bude řešen provoz chodců. 

Pěší komunikace budou doplněny mobiliářem (lavičky, odpadkové koše apod.). 

A1-4.1.5 Cyklistická doprava 

Pro cyklistické trasy budou v sídle využity trasy pěší dopravy. Z toho důvodu se šířka nově navrhovaných pěších 
tras a cyklostezek navrhuje 3,0 m. Ve volné krajině bude využita stávající síť cest a nově vznikající cesty 
v krajině označené jako DS2. S ohledem na jejich celkové využití (přístupové cesty na pole a do lesů) nebudou 
vedeny jako cyklostezky ale pouze jako stezky. Doporučuje se jejich zpevnění (přírodním materiálem), pro 
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navrhované využití v šířce min. 3,50 m. Nechráněné cesty, resp. cyklostezky, budou doplněny výsadbou vhodné 
zeleně jako ochrany před větry. 

Hipostezky, jako samostatné trasy, nejsou územním plánem navrhovány. Centrum Jezdeckého klubu Staré 
Ždánice je navrženo přesunout z centra obce do plochy změn v krajině K15 určené pro smíšené využití 
nezastavěného území – sportovní (NSs). V nově vznikajícím areálu bude realizováno vhodné zázemí pro 
návštěvníky (manipulační a parkovací plochy). Areál bude napojen na krajskou silnici křižovatkou. 

A1-4.1.6 Hromadná doprava 

Dopravní spojení obce autobusovou dopravou s městem Pardubice, resp. Lázně Bohdaneč je v současné době 
dvěma linkami. V současné době se jeví tato obslužnost jako dostačující. 

A1-4.2 Technická infrastruktura 

Oddíly níže uvádí možné konkrétní řešení napojení zastavitelných lokalit na jednotlivé sítě technické 
infrastruktury. 

A1-4.2.1 Vodní hospodářství 

Vodní toky nejsou upravovány. Odvodnění odpadních a dešťových vod je řešeno výhradně mimo hlavní 
odvodňovací otevřená zařízení (HOZ), dešťové vody budou vsakovány. Produkované odpadní vody v zástavbě 
budou likvidovány na stávající ČOV Staré Ždánice.  

Při realizaci zařízení a staveb vodního hospodářství respektovat aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací Pardubického kraje (PRVK PK).  

Zásobování vodou a odvádění odpadních vod je rozšířeno do jednotlivých rozvojových ploch takto: 

Zastavitelná plocha Z1 

Vodovod – dostavba vodovodních řadů, napojených na hlavní řad vybudovaný východně od předmětné plochy 
v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba řadů tlakové kanalizace, napojených do již vybudovaného tlakového řadu D50 
vybudovaného východně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku. Pro každou napojovanou nemovitost 
rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací stanice.  

Vodovod – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad vybudovaný severozápadně od předmětné 
plochy v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakového kanalizačního řadu ukončeného na pozemku majitele napojované 
nemovitosti domovní čerpací stanicí, tlaková kanalizace bude napojena na řad PE D50 vybudovaný 
severozápadně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku.  

Zastavitelná plocha Z2 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky D32 pro nové RD, napojené na hlavní řad vybudovaný v komunikaci 
západně od předmětné plochy  

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro rodinné domy a kanalizace bude napojena 
na řad vybudovaný v komunikaci západně od předmětné plochy. Likvidace odpadních a dešťových vod bude 
řešena mimo stávající hlavní odvodňovací otevřená zařízení (HOZ). 

Zastavitelná plocha Z3 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu, napojeného na hlavní řad vybudovaný jihovýchodně od předmětné 
plochy v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba jednoho řadu tlakové kanalizace, napojeného do již vybudovaného tlakového 
řadu D75 vybudovaného jihovýchodně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku. Pro každou napojovanou 
nemovitost rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní 
čerpací stanice. 

Zastavitelná plocha Z4 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro 1 RD, napojené na hlavní řad vybudovaný východně od předmětné 
na druhé straně komunikace. 

Splašková kanalizace – dostavba řadu tlakové kanalizace, napojeného do tlakové kanalizace D63 
vybudovaného východně od předmětné plochy. Pro každou napojovanou nemovitost rozvojové plochy bude 
osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací stanice. 
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Zastavitelná plocha Z6 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro novou zástavbu RD (předpoklad cca 15 RD), napojeného na hlavní 
řad vybudovaný severně od předmětné plochy Z6. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizace, napojené do řadu tlakové kanalizace D63 vybudované 
severně od předmětné plochy Z6. Pro každou napojovanou nemovitost rozvojové plochy Z6 bude osazena na 
pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací stanice. 

Zastavitelná plocha Z7 

Bez nároků na připojení na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zastavitelná plocha Z8 

Vodovod – dostavba samostatných vodovodních přípojek (pro cca 5 RD), napojených na hlavní řad vybudovaný 
na severní straně předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba samostatných kanalizačních přípojek ukončených domovní čerpací stanicí, 
napojených do talkové kanalizace D50 vybudované na severní hranici předmětné plochy Z8.  

Zastavitelná plocha Z9 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro předpoklad 2 RD, napojeného na hlavní řad vybudovaný severně 
od předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakového kanalizačního řadu pro předpoklad 2 RD, napojeného do tlakové 
kanalizace D63 vybudované severně od předmětné plochy v komunikaci. Pro každou napojovanou nemovitost 
rozvojové plochy Z9 bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací 
stanice. 

Zastavitelná plocha Z10 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro předpoklad 3 RD, napojeného na hlavní řad vybudovaný severně 
od předmětné plochy v chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba samostatných kanalizačních přípojek pro nemovitosti ukončených domovní 
čerpací stanicí, napojených do tlakové kanalizace D125 vybudované cca ve středu předmětné plochy Z10. 

Zastavitelná plocha Z11 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro areál, napojené na hlavní řad vybudovaný severovýchodně od 
předmětné plochy Z11 na druhé straně komunikace. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro areál spojenou v komunikaci s tlakovou 
kanalizační přípojkou pro rozvojovou plochu Z11 s napojením do již vybudované tlakové kanalizace D90 
vybudované severovýchodně od předmětné plochy Z11. 

Zastavitelná plocha Z12 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro areál zahradnictví, napojené na hlavní řad vybudovaný 
severovýchodně od předmětné plochy Z12 v obci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro potřeby areálu ukončené domovní čerpací 

stanicí, napojené do tlakové kanalizace vybudované severně od předmětné plochy Z12 v komunikaci. 

Zastavitelná plocha Z13 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro bytovou jednotku, napojené na hlavní řad vybudovaný v předmětné 

ploše Z13. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro bytovou jednotku a další objekty napojené 
do tlakové kanalizace D90 vybudované severozápadně od předmětné plochy Z13 v komunikaci a odvedením 
na ČOV Staré Ždánice. 

Zastavitelná plocha Z15 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro realizované bytové jednotky a případnou občanskou vybavenost, 
napojené na hlavní řad vybudovaný při jižní hranici předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro bytové jednotky občanskou vybavenost 

ukončené čerpací stanicí, napojené do tlakové kanalizace vybudované při jižní hranici předmětné plochy. 

Zastavitelná plocha Z16 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro 1 RD, napojené na hlavní řad. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro bytové jednotky ukončené čerpací stanicí, 
napojené do tlakové kanalizace. 
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Zastavitelná plocha Z17 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro 1 RD, napojené na hlavní řad vybudovaný při komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro bytovou jednotku ukončené čerpací stanicí, 
napojené do tlakové kanalizace vybudované při západní hranici předmětné plochy. 

Zastavitelná plocha Z18 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro RD, napojené na hlavní řad vybudovaný východně při komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro bytové jednotky ukončené čerpací stanicí, 
napojené do tlakové kanalizace vybudované východně při komunikaci. 

Zastavitelná plocha Z19 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro obslužné jednotky, napojené na hlavní řad vybudovaný podél 
komunikace. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro obslužné jednotky ukončené čerpací stanicí, 
napojené do tlakové kanalizace vybudované při komunikaci. 

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá.  

Plocha přestavby P1 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro realizované využití (předpoklad jedné bytové jednotky správce a 
objekt občanské vybavenosti), napojené na hlavní řad vybudovaný jihozápadně od předmětné plochy 
v komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba kanalizační přípojky tlakové kanalizace pro jednu bytovou jednotku správce 
a plánovanou občanskou vybavenost ukončené domovní čerpací stanicí, napojené na hlavní řad tlakové 
kanalizace D90 vybudovaný jihozápadně od předmětné plochy P1.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, dešťová voda bude 
likvidována na pozemku rozvojové plochy P1 zásakem, nebo svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud 
se v dané lokalitě vyskytuje. 

Plochy změn v krajině K1 – K15 

Bez nároků na připojení na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, mimo plochy K15, kde je možné 
připojení na vodovod (pítka pro koně apod.). 

A1-4.2.2 Zásobování elektrickou energií 

DISTRIBUČNÍ ELEKTROROZVODY 

Úvodní údaje 

proudové soustavy: 

VN rozvody:  3AC 50Hz, 35 kV, síť IT 

NN rozvody:   3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C 

Navrhovaný stav 

Řešená lokalita je rozdělena na jednotlivé plochy. V dalším jsou uváděny pouze plochy, které mají požadavek 
na zásobování el. energií. V plochách pro bydlení se uvažuje příkon potřebný pro RD – 14kW, činitel soudobosti 

β∞ = 0.15. 

zóna Z1 (BV – venkovské bydlení, SV2 – plochy smíšené obytné, venkovské): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajících stožárových trafostanic PA 0275 a PA 0631 – podle postupu 
výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél nově 
plánovaných komunikací. Kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD 
bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. 
Kabelové vedení bude smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude 
propojeno se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z2 (BV – bydlení venkovské): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávající kabelové skříni. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikace. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení RD bude provedeno prostřednictvím 
kabelové pojistkové skříně, instalované na hranicích pozemků RD. 
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V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z3 (BV – venkovské bydlení, PV – veřejná prostranství): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 0329 – podle postupu výstavby RD 
bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací, 
částečně bude využito stávající distribuční kabelové vedení. Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v 
zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, 
instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové 
skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z4 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávající kabelové skříni. 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemku RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 

distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z6 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 až 250kVA a provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z7 (SV2 – plochy smíšené obytné, venkovské): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0275 – napojením ve stávající kabelové skříni. Variantně bude provedeno propojení 

s kabelovým vedením zóny P1. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení RD bude provedeno prostřednictvím 

kabelové pojistkové skříně, instalované na hranici pozemku RD. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z8 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajících stožárové trafostanice PA 0275 -podle postupu výstavby RD 
bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z9 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0631 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 160kVA, případně provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. Kabelové 
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vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím 
kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude smyčkově 
propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním 

rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z10 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0631 a PA 0275 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně 
instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 160kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z11 (RH – hromadná rekreace a BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní a kabelové vedení) 
napájeného ze stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném 
bodě. Variantně lze provést demontáž části stávajícího vrchní vedení a jeho náhrada kabelovým. 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z12 (VS – smíšená výroba): 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném bodě. 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA, případně posílení 
stávajícího vrchního vedení. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z13 (OM – občanské vybavení, komerční zařízení): 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající trafostanice PA 0278. 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z15 (BV – venkovské bydlení, PV – veřejná prostranství): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0631 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 
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zóna Z16 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném bodě. 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 

distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z17 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160kVA, případně provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z18 (BV – venkovské bydlení): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0631 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z19 (RN – rekreace na plochách přírodního charakteru): 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení bude provedeno prostřednictvím 
kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici pozemku. Kabelové vedení bude smyčkově propojovat 
jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna P1 (VD – výroba a skladování, řemeslná výroba): 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající trafostanice PA 0734 – je třeba vyřešit převod TS na distribuční 
(případně ponechání TS jako uživatelské, pokud bude v zóně pouze jeden odběratel). 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 

prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Všeobecně: 

Veškeré práce na distribučním rozvodu el. energie mohou být prováděny jen s vědomím a podle požadavků 
(a standardů) majitele distribuční sítě – ČEZ Distribuce a.s. 
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Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpisů. 

Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Úvodní údaje 

Územní plán řeší veřejné osvětlení v jednotlivých zónách obce (zejména zóny pro výstavbu rodinných domů 
a veřejného prostranství). 

Majitelem a správcem veřejného osvětlení je obec Staré Ždánice. 

proudové soustavy: 

 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S 

Navrhovaný stav 

Provést demontáž stávajícího osvětlení a jeho náhradu novým, za použití technicky vyspělých svítidel a zdrojů 
(energetická úspora, omezení světelného smogu). Nové osvětlení bude provedeno dle platných norem 
(zejména řady ČSN EN 13 201) – uličními a parkovými svítidly instalovanými na bezpaticových stožárech ve 
výši cca 6-10 m (podle místa použití). Jako světlené zdroje budou přednostně použity zdroje LED. 

Napájení jednotlivých osvětlovacích bodů bude provedeno novým kabelovým vedením uloženým v zemi 
(uložení bude provedeno podle platných norem a předpisů). Osv. body budou instalovány převážně v „zelených 
pásech“ – bude dodržena odstupová vzdálenost od vozovky min. 750mm. 

Instalace souboru VO bude provedena podle požadavků a standardů majitele a správce souboru VO. 

Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpisů. 

Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

A1-4.2.3 Zásobování plynem 

U objektů, v rámci navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch občanského vybavení, se předpokládá, 
že vytápění a příprava teplé vody bude převážně zajištěna zemním plynem. Převážnou většinu navržených 
ploch pro bydlení (rodinné domy s příslušenstvím) bude možné napojit na stávající místní STL plynovodní síť 
PE63 a to buď prodloužením STL plynovodu nebo vysazením tzv. „zahušťujících“ STL přípojek plynu PE32. 
Postupně se předpokládá napojení i některých stávajících neplynofikovaných rodinných domů. 

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofikace. Zakreslené trasy 
nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. 

Pro plochy Z1 až Z4 a Z6 až Z9, bude provedeno prodloužení stávající STL distribuční soustavy v obci.  
U ostatních ploch (mimo Z12 a Z13) je, po jejich hranici, již vedena stávající STL distribuční sít, na kterou bude 
možno provést napojení jednotlivých STL přípojek pro nová OPZ (odběrná plynová zařízení). U ploch Z12 a 
Z13 je možné uvažovat o jiném zdroji energie nebo o podstatném rozšíření distribuční sítě. 

A1-4.2.4 Telekomunikace a radiokomunikace 

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

A1-4.2.5 Odvodnění území 

Řešené území je odvodněno stávajícím systémem vodotečí, který bude chráněn. V zastavěném území a při 
realizaci výstavby v zastavitelných plochách bude v převážné míře zajištěno vsakování dešťových vod. 

A1-4.3 Veřejné občanské vybavení 

Stávající veřejné občanské vybavení obce je dostatečné. 

A1-4.4 Veřejná prostranství 

Stávající veřejné prostranství obce bude chráněno a postupně revitalizováno. Veřejný prostor je územním 
plánem posílen o plochy cest pro pěší, a komunikace vstupu do volné krajiny. Navržený systém veřejných 
prostranství PV tvoří základ veřejného prostoru sídla. 

A1-4.5 Požadavky na civilní ochranu 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí  

V obci není vybudován stálý tlakově odolný úkryt. Pro krátkodobé ukrytí občanů může být využito všech prostorů 
občanského vybavení obce. 
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Evakuace obyvatel 

V případě plošné evakuace budou obyvatelé shromážděni na evakuační ploše vymezené územním plánem na 
hranici zastavěného území obce v jižní části při objektu kostela. Dopravní napojení evakuační plochy je vedeno 
z místní komunikace obce. Parametry této přístupové komunikace jsou součástí zastavitelné plochy Z10. 

Zásobování obyvatel vodou, požární ochrana 

Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu s dostatečnou kapacitou pro požární zásah. Pro 
zajištění požární ochrany bude využito stávajících vodních toků a ploch v souladu s Požárním plánem obce. 
Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z nadzemních hydrantů v dané lokalitě. Stávající 
ani případně nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním. 

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

Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací jsou vymezeny zpevněné plochy stávajících 
a navrhovaných veřejných parkovišť v centru obce a evakuační plocha. 

A1-5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

A1-5.1 Ochrana krajinného rázu 

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

přírodní hodnoty řešeného území, které jsou předmětem ochrany. 

Jedná se především o jedinečnou morfologii terénu, který svou charakteristikou patří do polabských nížin. 
Převážnou část území charakterizuje zejména intenzivní zemědělské využití krajiny. Rozsáhlé plochy půdy jsou 
členěny vodotečemi, místně doprovázené mimolesní zelení. Mezi nejvýznamnější toky spoluurčující charakter 
území se řadí Čertůvka procházející zastavěným územím i volnou krajinou. Zejména v jižní části řešeného 
území se pak vyskytují četné travní porosty a vodní prvky, především vodní plocha Oplatil a liniové vodoteče, 
hojně doprovázené doprovodnou zelení. Různé formy mimolesní zeleně doprovázejí i místní komunikace a 
cesty. Další významnou vodotečí je krajinná osa Opatovického kanálu, který se zásadním způsobem podílí na 
obrazu krajiny. 

Na řešeném území jsou situovány také lesní porosty v jižní části řešeného území, které nejsou příliš četné, ale 
výrazně se uplatňují v pohledovém horizontu. Vazby mezi jednotlivými přírodními prvky krajiny jsou harmonické 
a přirozeně navazující. 

Krajinný obraz je dotvářen stabilní sídelní strukturou, kterou zde tvoří rovnoměrně situované menší obce 
s přirozeným přechodem sídel do volné krajiny, která je protkána komunikacemi v historických stopách. 

Zachování charakteristik krajinného rázu a jeho ochrana, zejména při změnách využití území nebo při 

umisťování staveb, je základní podmínkou rozvoje území. 

A1-5.2 Funkční a prostorové uspořádání krajiny 

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

V souladu s komplexními pozemkovými úpravami bude zvýšena prostupnost krajiny napojením na cestní síť 
okolních obcí a propojením pěších cest obce a volné krajiny. Doplněním doprovodné zeleně k vodotečím a 
cestám bude příznivě ovlivněno měřítko krajiny a ochrana funkčních ploch pro bydlení. Využitím stávajícího 
potenciálu krajiny bude její obraz obohacen o nové přírodní prvky. Územní plán vymezuje pro provázání 
jednotlivých krajinných prvků a systému sídelní zeleně s přírodními prvky ve volné krajině následující plochy 
změn v krajině. 
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A1-5.3 Plochy změn v krajině 

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

Plochy změn v krajině 

Tabulka č. 24 

Označ. Název Výměra (ha) 
Stávající využití 
plochy 

Navržené RZV 

K1 

Vegetační doprovod polní 
cesty při západní hranici 
řešeného území v souladu s 
KPÚ 

0,1837 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5 m 
podél polní 

cesty 

Plocha ZPF (orná 
půda) 

NP – plochy přírodní 

K2 

Vegetační doprovod 
souboru polních cest a 
mezí v západní části 
řešeného území 
v souladu s KPÚ 

0,7219 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5 m 
podél polní 

cesty 

Plocha ZPF (orná 
půda) a plocha 
protierozních opatření 
– izolační zeleň 

NP – plochy přírodní 

K3 

Vegetační doprovod polní 
cesty při severní hranici 
řešeného území v souladu s 
KPÚ 

0,2757 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5 m 
podél polní 

cesty 

Plocha ZPF (orná 
půda) a plocha 
protierozních opatření 
– izolační zeleň 

NP – plochy přírodní 

K4 

Vegetační doprovod souboru 
polních cest ve volné krajině v 
severozápadní části řešeného 
území v souladu s KPÚ 

0,6785 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5 m 
podél polní 

cesty 

Plocha ZPF (orná 
půda) a liniová a 
skupinová nelesní 
zeleň 

NP – plochy přírodní 

K5  
Vegetační doprovod vodního 
toku Čertůvky, součást ÚSES  

0,8379 

Plocha ZPF (orná 
půda) a plocha ZPF 
(TTP, zahrady, sady, 
louky)  

NP – plochy přírodní 

K6 

Vegetační doprovod vodního 
toku Čertůvky a navazující 
mimolesní zeleň, součást 

ÚSES 

3,8419  
Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) 

NP – plochy přírodní 

K7 

Vegetační doprovod vodního 
toku Čertůvky a navazující 
mimolesní zeleň, součást 

ÚSES, veřejné prostranství PV 

0,7034 
Plocha veřejní zeleně a 
plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) 

NP – plochy přírodní 

K8 
Vegetační doprovod vodního 
toku Opatovického kanálu, 
součást ÚSES 

1,0465 
Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) 

NP – plochy přírodní 

K9 

Vegetační doprovod polní 
cesty při západní hranici 
zastavěného území obce, 
v souladu s KPÚ 

0,4732 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5 m 

Plocha ZPF (orná 
půda) a liniová a 
skupinová nelesní 
zeleň 

NP – plochy přírodní 
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Označ. Název Výměra (ha) 
Stávající využití 
plochy 

Navržené RZV 

podél polní 

cesty 

K10 

Mimolesní zeleň navazující na 
vegetační doprovod vodního 
toku Čertůvky a navazující 
mimolesní zeleň, součást 

ÚSES 

1,8448 

Plocha ZPF (orná 
půda) a plocha ZPF 
(TTP, zahrady, sady, 
louky) 

NP – plochy přírodní 

K11 
Mimolesní zeleň navazující na 
vegetační doprovod vodního 
toku Čertůvky, součást ÚSES 

6,1064 

Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) a 
liniová a skupinová 
nelesní zeleň 

NP – plochy přírodní 

K12 

Vegetační doprovod polní 
cesty v jižní části řešeného 
území, v souladu s KPÚ, 
částečně součást ÚSES 

1,7017 

Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky), 
plocha ZPF (orná 
půda) a liniová a 
skupinová nelesní 

zeleň 

NP – plochy přírodní 

K13 
Vegetační doprovod polní 
cesty v jižní části řešeného 
území, v souladu s KPÚ 

0,0772 

Pruh 
doprovodné 

zeleně 
v šířce 5m 
podél polní 

cesty 

Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) a 
liniová a skupinová 

nelesní zeleň 

NP – plochy přírodní 

K14 

Vegetační doprovod vodního 
toku Opatovického kanálu 
v jižní části řešeného území, 

součást ÚSES 

0,4505  

Pruh 
doprovodné 
zeleně po 

obou 
stranách 
kanálu 

(15 m od osy 
kanálu) 

Plocha ZPF (TTP, 
zahrady, sady, louky) a 
liniová a skupinová 

nelesní zeleň 

NP – plochy přírodní 

K15 
Vegetační doprovod 
jezdeckého cvičiště  

0,8056 
Plocha ZPF, louka 
doplnění na obvodu 

skupinovou zelení 

NSs – plochy 
smíšené 
nezastavitelného 

území – sportovní  

A1-5.4 Obecné podmínky využití ploch změn v krajině 

Zachovat stávající plochy lesa v krajině včetně jeho ochranného pásma 50 m, stejně tak i plochy zemědělského 
využití, plochy travních porostů a plochy přírodní a mimolesní vegetace. Podmínky jejich využití jsou stanoveny 
v kapitolách A1-4. ÚP současně definuje stávající i vznikající vodoteče a vodní plochy v krajině včetně 

doprovodné zeleně, které jsou přírodní hodnotou a představují limit využití krajiny. 

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

Navržené založení či obnova vegetačního doprovodu cest bude řešeno použitím zeleně přirozené druhové 
skladby. 

V plochách přírodních (NP) je vyloučeno umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
a těžbu nerostů. 
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A1-5.5 Územní systém ekologické stability 

Skladebné části ÚSES 

Územní plán vymezuje následující skladebné části územního systému ekologické stability: 

Tabulka č. 25 

Poř. č. Název Současný stav Návrh opatření 
Výměra 

(ha) 

  NRBC 8 Bohdaneč Funkční biocentrum 
Doplnit břehový porost, 
zachovat prostupnost území 

30 

 
NRBK K 73 Bohdaneč 
– Vysoké Chvojno 

Koryto Opatovického 
kanálu se starými 
hodnotnými porosty 

Doplnit břehový porost, 
zachovat pruh podél toku 
v šířce celkem 40 m 

0,95 

 
NRBK K 71 Žehuňská 
obora-Bohdaneč 

Vede z NRBC Bohdaneč 8 
– téměř celá trasa je k 
založení 

Založit NRBK přirozenou 
druhovou skladbou 

4,72 

44 LBC Olšiny 
Louka zarůstající nálety 
dřevin 

Postupně zalesňovat 
přirozenou druhovou 
skladbou  

4,57 

45 LBC Na Čertůvce 
Částečně funkční, část 
založit 

Založit s ohledem na 
vybřežování přilehlého 
vodního toku přirozenou 
druhovou skladbou, louky 
udržovat extenzívně, 
stávající porost doplňovat 
přirozenou druhovou 

skladbou   

3,74 

46 LBC Ve Studánkách 

částečně existující, 
břehové a doprovodné 
porosty, orná půda 

biocentrum vložené na 
NRBK K73 

ve stávajících porostech 
provádět jen sanitární 
zásahy, na orné půdě 
zalesnit přirozenou druhovou 
skladbou 

0,41 

34 LBK K Dolanům 
Ždánická stoka 
s ojedinělým břehovým 
porostem, kulturní louky 

doplnit břehový porost 
výsadbou přirozených druhů, 
přilehlé louky extenzívně 
udržovat 

1,68 

35 LBK Čertůvka 
Ždánická stoka (Čertůvka) 
s ojedinělými nálety dřevin 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 

zatravnit 

1,31 

36a LBK Ždánická stoka 
Ždánická stoka s přítokem 
s ojedinělým břehovým 
porostem 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 

zatravnit 

0,78 

36b LBK Ždánická stoka 
Ždánická stoka s přítokem 
s ojedinělým břehovým 
porostem 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 
zatravnit 

1,69 

Založení nebo doplnění krajinné zeleně, včetně sítě ÚSES 

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

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

je to možné, výsadbu dřevin doplnit výsadbou keřů. 
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Způsob a rozsah založení ÚSES (zejména ploch K5, K6 a K7) bude řešen s ohledem na časté vybřežování 
Ždánické stoky (Čertůvky) nad obcí. Konkrétní řešení bude v dalším stupni projektové dokumentace projednáno 
individuálně s Povodím Labe. Navrhované doplnění břehového porostu musí umožnit přístup k toku za účelem 
jeho správy a údržby (nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce toku dle § 49 vodního 
zákona). 

Vliv a limity průmyslové činnosti 

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

Územní plán eliminuje většinu možných střetů těchto záměrů se zájmy ochrany přírody. V případech možných 
střetů ÚSES s ložisky nerostných surovin je nutné postupovat v souladu se ZÚR (obecná dohoda Českého 

báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí).  

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

A1-5.6 Rekreace v krajině 

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

uspořádání v kapitole A1-4. 

A1-5.7 Propustnost krajiny 

Pro zajištění prostupnosti krajiny je předmětem ochrany stávající cestní síť v krajině, včetně doprovodné zeleně. 
Obslužné komunikace a síť cest v krajině jsou vymezeny jako plocha DS2. Stávající síť komunikací pro pěší, 
cyklotras, cyklostezek a turistických tras je stabilizována a současně je posílena o nové trasy. Posílení cestní 
sítě je zejména v plochách orné půdy v severní části řešeného území, dále je navrženo propojení sídla směrem 
jižním a k vodní ploše Oplatil, k silnici II/333. Komunikace jsou navrženy včetně doprovodné zeleně. Nově 

navržené trasy budou vždy komunikačně napojeny na stávající. 

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

A1-5.8 Dobývání ložisek nerostných surovin 

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

A1-5.9 Ochrana před povodněmi 

Ochrana před povodněmi není územním plánem navrhována. 

A1-5.10 Protierozní opatření 

Protierozní opatření nejsou územním plánem navrhovány. 
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A1-6  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ 
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 
UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY 
UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A 
STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO 
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH 
VYUŽITÍ) 

A1-6.1 Funkční využití území 

Územní plán Staré Ždánice vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití (RZV): 

BH PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH  

BV PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ  

RH REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI 

OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

RN REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

OM OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 

OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

OH OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

SV1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

SV2 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

DS1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ 

DS2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OSTATNÍ 

TI TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

VD VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 

VS  PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY – zahradnictví, sadařství 

PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ 

ZS ZELEŇ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

ZP ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

W PLOCHY VODNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

NL PLOCHY LESNÍ 

NP PLOCHY PŘÍRODNÍ 

NSp PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní 

NSz PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – zemědělské 

NSs PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ – sportovní 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  31 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 

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

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

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

zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání. 

K jednotlivým typům funkčních ploch jsou přiřazeny závazné podmínky jejich prostorového uspořádání, které 
doplňují podmínky stanovené pro jednotlivé zastavitelné nebo přestavbové plochy a změny v krajině (Zn, Pn, 
a Kn), které jsou uvedeny v kapitole A1-1/3.4. Splnění uvedených požadavků na plochy je další podmínkou jejich 
využití. 

A1-6.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Tabulka č. 26 

BH  PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH 

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

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

Přípustné využití 

- doplňkové stavby a plochy pro chov drobného domácího a 
zemědělského zvířectva  

- stavby a plochy nerušících služeb nevýrobního charakteru 

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

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

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- příslušné místní obslužné komunikace motorové, pěší, 
cyklistické 

- zeleň liniová a plošná 

Nepřípustné využití 

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

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost vyšší 

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

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

- sklady, manipulační plochy 

- čerpací stanice pohonných hmot 

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

Podmínky prostorového uspořádání 

- dopravní napojení na veřejnou komunikaci 

- napojení na technickou infrastrukturu 

- výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného terénu 

- koeficient zastavění Kmax.= 0,50 
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Tabulka č. 27 

BV  PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ 

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

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

Přípustné využití 

- stavby pro ubytování v soukromí 

- doplňkové stavby a plochy pro chov drobného domácího a 
zemědělského zvířectva 

- stavby a plochy nerušících služeb nevýrobního charakteru a 
drobné provozovny bez negativního vlivu na životní prostředí 
a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení 

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

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

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- příslušné místní obslužné komunikace motorové, pěší, 
cyklistické 

- zeleň liniová a plošná 

Nepřípustné využití 

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

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost vyšší 

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

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

- sklady, manipulační plochy 

- čerpací stanice pohonných hmot 

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

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech, 
které nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek, to je možné 
jen za podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání 
výhradního ložiska 

Podmínky prostorového uspořádání 

- přímé dopravní napojení na veřejnou komunikaci 

- napojení na technickou infrastrukturu 

- výšková hladina zástavby max. 8 m od upraveného terénu 

- Minimální velikost stavebního pozemku pro 1 rodinný dům = 
800 m2. 

Tabulka č. 28 

RH  REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI 

Plochy pro hromadnou rekreaci představují rekreační areály s odpovídajícím zázemím, které slouží přednostně 
k rekreaci obyvatel příslušné spádové oblasti. Zahrnuje také nezbytné doprovodné aktivity jako hřiště, sportoviště, 

koupaliště, stavby pro odpočinek, ubytování a veřejné stravování 

Hlavní využití 

- stavby a plochy určené hromadné rekreaci 

- objekty pro ubytování (ubytovací zařízení s max. možným 
počtem lůžek 50) 

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost - maloobchod (do 
200m2 prodejní plochy), objekty veřejného stravování sloužící 
široké veřejnosti, které mají doplňkovou funkci a slouží 
potřebám rekreační funkce plochy (nemají charakter 
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RH  REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI 

Plochy pro hromadnou rekreaci představují rekreační areály s odpovídajícím zázemím, které slouží přednostně 
k rekreaci obyvatel příslušné spádové oblasti. Zahrnuje také nezbytné doprovodné aktivity jako hřiště, sportoviště, 
koupaliště, stavby pro odpočinek, ubytování a veřejné stravování 

uzavřeného klubového zařízení), zdravotnictví, administrativu 
sloužící funkčnímu využití 

- stavby a plochy pro sport 

- zeleň 

Přípustné využití 

- služební byt 

- nezbytné provozní objekty a plochy (šatny, hygienická 
zařízení apod.) 

- komunikace pěší, cyklistické, motorové 

- nezbytná technická infrastruktura sloužící potřebám rekreační 
funkce plochy 

- odstavná stání a garáže pro osobní automobily do 3,5 t a pro 
autobusy 

- drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost 
ploch (komunikace, případně osvětlení, vodní prvky) 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy, které snižují kvalitu prostředí a ohrožují či 
jsou neslučitelné s danou rekreační funkcí  

- stavby a plochy pro bydlení vyjma služebního bytu 

- stavby a plochy pro výrobu, skladování a manipulační plochy 

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost s výjimkou 
přípustných 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

- stavby pro reklamu 

Podmínky prostorového uspořádání 

Koncentrovaná výstavba, preference polyfunkčního objektu 
v návaznosti na příjezd v souladu se stávajícím krajinným rázem, 

- výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného terénu 

- koeficient zastavění Kmax.= 0,6 

Tabulka č. 29 

OV  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

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

Hlavní využití 

- stavby a plochy pro školství 

- stavby a plochy pro zdravotnictví 

- stavby a plochy pro sociální péči 

- stavby a plochy pro kulturu 

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

- stavby a plochy pro ochranu obyvatelstva 

Přípustné využití 

- stavby a plochy pro ubytování a stravování 

- stavby a plochy pro služby bez negativního vlivu na životní 
prostředí 

- stavby a plochy pro veterinární péči 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- komunikace pěší, cyklistické, motorové 

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

- služební byt 

- zeleň 
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OV  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící vzdělávání a výchově, sociální služby, péči o rodinu, 

zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy pro výrobu s negativními vlivy na životní 
prostředí 

- hromadné garáže 

- sklady, manipulační plochy 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

- čerpací stanice pohonných hmot 

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

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

- koeficient zastavění Kmax.= 0,8 

Tabulka č. 30 

RN  REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Plochy přírodního charakteru v rámci nezastavěného území určené k rekreaci.  

Hlavní využití 

- plochy určené k rekreaci v přírodě ve vazbě na vodní plochy 

- veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační pobytové 
louky 

- zeleň 

Přípustné využití 

- stavby s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace 
v přímé vazbě na plochu – např. stavby drobné a mobilní pro 
účely nezbytného hygienického zařízení, občerstvení, 
případně další o výměře max. 15 m2 

- nezbytná technická a dopravní infrastruktura 

- drobné vodní plochy 

- jeden rodinný dům dle stávajícího platného stavebního 
povolení (dle odůvodnění v kapitole B1-1/4.1 Vymezení 
zastavěného území) 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy, které snižují kvalitu prostředí, nejsou v 
souladu s krajinným rázem a ohrožují či jsou neslučitelné 
s danou rekreační funkcí  

- stavby a plochy pro bydlení (s výjimkou již vydaných 
stavebních povolení) 

- stavby a plochy pro výrobu  

- stavby a plochy pro občanskou vybavenost s výjimkou 
přípustných 

- stavby pro reklamu 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech, 
které nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek, to je možné 
jen za podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání 
výhradního ložiska 

Podmínky prostorového uspořádání 
- výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží od 

upraveného terénu 
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Tabulka č. 31 

OM  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ  ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 

Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, 
stravování, služby 

Hlavní využití 

- stavby a plochy pro maloobchod do 2000 m2 prodejní plochy 

- stavby a plochy pro ubytování a stravování 

- stavby a plochy pro služby, administrativu 

- stavby a plochy pro školství 

- stavby a plochy pro zdravotnictví 

- stavby a plochy pro velkoobchod 

Přípustné využití 

- stavby a plochy výroby a služeb, řemeslné výroby a skladů 
bez nároků na zřízení pásma PHO, bez negativního vlivu na 
životní prostředí 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- komunikace pěší, cyklistické, motorové 

- odstavná stání, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě 
funkčního využití 

- stavby a plochy pro nakládání s odpady v souladu s funkčním 
využitím 

- objekty rodinného bydlení (max 2 RD), které slouží k obsluze 
tohoto území 

- zeleň 

Nepřípustné využití 

- stavby a plochy pro výrobu a služby s negativními vlivy na 
životní prostředí 

- hromadné garáže 

- velkoprostorové sklady 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

- čerpací stanice pohonných hmot 

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

Podmínky prostorového uspořádání 

- výšková regulace zástavby nepřesahující výškovou hladinu 
okolní zástavby 

- koeficient zastavění Kmax.= 0,8 

Tabulka č. 32 

OS  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Plochy pro tělovýchovu, pohybovou rekreaci a sport 

Hlavní využití 
- stavby a plochy pro sport 

- stavby a plochy pro pohybovou rekreaci 

Přípustné využití 

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

- komunikace pěší, cyklistické 

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

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

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

- zeleň 

Nepřípustné využití 

- stavby pro bydlení 

- stavby a plochy pro výrobu, sklady a manipulační plochy 

- garáže 

- služební byty 
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OS  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Plochy pro tělovýchovu, pohybovou rekreaci a sport 

- stavby a plochy pro zemědělskou výrobu 

- stavby a plochy pro výrobní služby nesouvisející s danou 
funkcí 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

Podmínky prostorového uspořádání 

- výšková regulace zástavby nepřesahující výškovou hladinu 
okolní zástavby 

- koeficient zastavění Kmax. = 0,2 

Tabulka č. 33 

OH  OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY 

Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

Hlavní využití - stavby a plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť  

Přípustné využití 

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

- obřadní síně, sakrální stavby 

- komunikace pěší 

- veřejná hygienická zařízení  

- stavby pro správu a údržbu hřbitovů, technologické stavby 

- zařízení pro obchod související s danou funkcí 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- zeleň 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a plochy nesouvisející s hlavní funkcí 

- veškeré stavby a zařízení porušující pietu prostoru 

Tabulka č. 34 

SV1  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané především pro bydlení v rodinných domech, spojené se 
souvisejícími hospodářskými objekty a obslužnou sférou, využívanými obyvateli v dané ploše, a s nerušícími 
výrobními činnostmi 

Hlavní využití 
- stavby a plochy pro bydlení spojené s výrobou zemědělskou, 

drobnou a řemeslnou bez negativního vlivu na životní a 
obytné prostředí 

Přípustné využití 

- rodinné domy a usedlosti s hospodářským zázemím, s 
užitkovými zahradami 

- stavby a plochy pro zemědělskou výrobu, které svým 
provozem negativně neovlivňují sloučenou funkci bydlení 

- stavby a plochy pro řemeslnou výrobu mající charakter 
výroby, které svým provozem negativně neovlivňují sloučenou 
funkci bydlení 

- stavby a plochy s podílem výrobních a nevýrobních služeb, 
které svým provozem negativně neovlivňují sloučenou funkci 
bydlení 

- stavby a plochy souvisejícího občanského vybavení 

- stavby a plochy související dopravní a technické infrastruktury 

- zeleň 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s hlavní funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby a plochy, které znemožňují nebo ohrožují současnou 
funkci bydlení 
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SV1  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané především pro bydlení v rodinných domech, spojené se 
souvisejícími hospodářskými objekty a obslužnou sférou, využívanými obyvateli v dané ploše, a s nerušícími 
výrobními činnostmi 

Podmínky prostorového uspořádání 
- Minimální velikost stavebního pozemku pro 1 rodinný dům = 

800 m2. 

Tabulka č. 35 

SV2  PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ 

Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané především pro bydlení v rodinných domech, spojené se 
souvisejícími hospodářskými objekty a obslužnou sférou, využívanými obyvateli v dané ploše, a s nerušícími 
výrobními činnostmi 

Hlavní využití 
- stavby a plochy pro bydlení spojené s výrobou zemědělskou, 

drobnou a řemeslnou bez negativního vlivu na životní a 
obytné prostředí 

Přípustné využití 

- rodinné domy a usedlosti s hospodářským zázemím, s 
užitkovými zahradami 

- stavby a plochy pro zemědělskou výrobu, které svým 
provozem negativně neovlivňují sloučenou funkci bydlení 

- stavby a plochy pro řemeslnou výrobu mající charakter 
výroby, které svým provozem negativně neovlivňují sloučenou 
funkci bydlení 

- stavby a plochy s podílem výrobních a nevýrobních služeb, 
které svým provozem negativně neovlivňují sloučenou funkci 
bydlení 

- stavby a plochy souvisejícího občanského vybavení 

- stavby a plochy související dopravní a technické infrastruktury 

- zeleň 

- stavby a plochy skladování sloužící potřebám funkčního 
využití 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- související nezbytná obslužná a veřejná dopravní 
infrastruktura, odstavné plochy pro osobní i nákladní 
automobily a speciální mechanizační prostředky 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s hlavní funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby a plochy, které znemožňují nebo ohrožují současnou 
funkci bydlení 

Podmínky prostorového uspořádání 
- Minimální velikost stavebního pozemku pro 1 rodinný dům = 

800 m2. 

Tabulka č. 36 

DS1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 

Silniční komunikace, parkoviště 

Hlavní využití - dopravní stavby včetně doprovodných objektů 

Přípustné využití 

- silniční komunikace, silniční pozemky komunikace 

- cyklistické stezky, pěší komunikace 

- odstavná stání 

- zastávky 

- parkoviště 

- protihluková opatření 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- drobné stavby související s hlavní funkcí 
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DS1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ 

Silniční komunikace, parkoviště 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- plochy doprovodné a izolační zeleně 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 37 

DS2  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – OSTATNÍ 

Komunikace sloužící zemědělské výrobě  

Hlavní využití 

- dopravní stavby včetně doprovodných objektů sloužící 
zemědělské výrobě 

- pěší a cyklistické cesty 

Přípustné využití 

- silniční komunikace včetně doprovodných objektů a 
odvodnění 

- cyklistické stezky, pěší komunikace 

- drobné stavby související s hlavní funkcí 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- plochy doprovodné a izolační zeleně 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, je možné pouze 
za podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání 
výhradního ložiska 

Tabulka č. 38 

TI  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

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

Hlavní využití 

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

Přípustné využití 

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

- stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou  

- stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi 

- stavby, plochy a zařízení pro telekomunikaci, radiokomunikaci 

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

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

- účelové komunikace, komunikace cyklistické a pro pěší 

- zeleň 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 
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Tabulka č. 39 

TO TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 

Plochy pro stavby a zařízení pro zabezpečení odpadového hospodářství obce 

Hlavní využití 

- stavby a plochy určené pro sběr, umísťování a likvidaci 
odpadů, sběrné dvory tříděných odpadů apod. 

- stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým 
odpadem 

- střediska sběru tříděného odpadu „ekodvory“ 

- plochy pro zpracování odpadů (recyklaci) 

Přípustné využití 

- stavby, plochy a zařízení nezbytné technické infrastruktury 
související s provozem plochy 

- stavby a plochy nezbytné dopravní a technické infrastruktury, 
odstavné plochy 

- komunikace pro pěší 

- zeleň 

- oplocení 

Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a plochy nesouvisející s danou funkcí, které 
nejsou uvedeny jako stavby přípustné 

- stavby pro reklamu 

Podmínky prostorového uspořádání - maximální výška staveb 6 m 

Tabulka č. 40 

VD  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 

Stavby a plochy určené pro malovýrobu, řemeslnou či přidruženou výrobu, výrobní i nevýrobní služby 

Hlavní využití 

- stavby a plochy určené pro malovýrobu, řemeslnou či 
přidruženou výrobu a výrobní i nevýrobní služby, u kterých 
není předpokládán negativní vliv z provozované činnosti 
přesahující hranici plochy 

Přípustné využití 

- doplňkové stavby a plochy výrobních a nevýrobních služeb 
podmiňující či doplňující hlavní využití plochy (stavby pro 
obchod sloužící danému funkčnímu využití, administrativní 
zázemí, prodejní sklad, hygienické a sociální zařízení 
zaměstnanců apod.) 

- stavby a plochy skladování sloužící potřebám funkčního 
využití 

- služební byt sloužící potřebám funkčního využití 

- zeleň 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- související nezbytná obslužná a veřejná dopravní 
infrastruktura (účelové komunikace, komunikace pro pěší 
apod.), odstavné plochy pro osobní i nákladní automobily a 
speciální mechanizační prostředky sloužící funkčnímu využití 

- stavby a zařízení pro nakládání odpady sloužící potřebám 
funkčního využití 

- oplocení areálů 

Nepřípustné využití 
- veškeré ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a 

přípustným využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání 

- výšková hladina zástavby 9 m 

- řešení objektů bude v souladu s krajinným rázem 

- koeficient zastavění Kmax.= 0,7 
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Tabulka č. 41 

VS  PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBY 

Stavby a plochy určené pro smíšenou výrobu – zahradnictví, sadařství 

Hlavní využití 

- stavby a plochy určené pro smíšenou výrobu drobného 
měřítka a rozsahu, lehkou výrobu a výrobní služby, u kterých 
není předpokládán negativní vliv z provozované činnosti 
přesahující hranici plochy – zahradnictví, sadařství 

Přípustné využití 

- doplňkové stavby a plochy výrobních a nevýrobních služeb 
související s využitím plochy (stavby pro obchod sloužící 
danému funkčnímu využití, administrativní zázemí, prodejní 
sklad, hygienické a sociální zařízení zaměstnanců apod.) 

- stavby a plochy skladování sloužící potřebám funkčního 
využití 

- služební byt nebo RD sloužící potřebám funkčního využití 

- zeleň 

- stavby a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- související nezbytná obslužná a veřejná dopravní 
infrastruktura, odstavné plochy pro osobní i nákladní 
automobily a speciální mechanizační prostředky sloužící 
funkčnímu využití 

- stavby a zařízení pro nakládání odpady sloužící potřebám 
funkčního využití 

- oplocení areálů 

Nepřípustné využití 
- veškeré ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a 

přípustným využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání 

- výšková hladina zástavby 9 m 

- řešení objektů bude v souladu s krajinným rázem 

- koeficient zastavění Kmax.= 0,7 

Tabulka č. 42 

PV  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství parteru obce sloužící dopravním, odpočinkovým a společenským funkcím 

Hlavní využití 
- veřejně plochy s významnou prostorovou a komunikační 

funkcí včetně veřejné zeleně 

Přípustné využití 

- parkově upravené plochy zeleně 

- vodní plochy, vodní prvky 

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

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

- drobné sakrální stavby 

- veřejně přístupná dětská hřiště 

- komunikace pěší, cyklistické, nezbytné motorové komunikace 

- odstavná stání pro automobily do 3,5 t 

- zeleň 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- plochy pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 
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Tabulka č. 43 

ZV  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ 

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

Hlavní využití 
- veřejně přístupné plochy a stavby veřejných prostranství 

s parkově upravenými plochami zeleně  

Přípustné využití 

- zeleň 

- vodní plochy, vodní prvky 

- prvky ÚSES 

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

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

- drobné sakrální stavby 

- veřejně přístupná dětská hřiště 

- komunikace pro pěší 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- plochy pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 44 

ZS  ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ 

Plochy zeleně v rámci sídla (v zastavěném území), zejména zahrady a sady sloužící soukromým účelům. 

Hlavní využití - plochy soukromé zeleně (zahrad, sadů ad.) 

Přípustné využití 

- drobné stavby a mobilní zařízení a objekty související 
s hlavním využitím, zvyšující využitelnost plochy (např. 
zahradní altán, sklad nářadí ad.)  

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- oplocení 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 44a 

ZP  ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU 

Plochy zeleně v rámci sídla (výjimečně v nezastavěném území) udržované v přírodně blízkém stavu, které umožní 
průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím 

Hlavní využití 
- plochy zeleně v přírodě blízkém stavu 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- zeleň 

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- nezpevněné pěší komunikace 

Nepřípustné využití 
- jakékoli stavby, zařízení a plochy neslučitelné a nesouvisející 

s přípustným využitím 
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- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž negativní 
účinky na životní a obytné prostředí degradují dané funkční 
využití 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 45 

W  PLOCHY VODNÍ A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Tyto plochy jsou tvořeny plochami vodotečí, rybníků a nádrží, které plní funkci vodohospodářskou, ekologicko-

stabilizační, estetickou a krajinotvornou jako významný krajinný prvek; vedlejší funkcí je účel rekreační. 

Hlavní využití 

- vodní plochy a koryta vodních toků přirozených, umělých, 
upravených 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- stavby, plochy a zařízení pro vodohospodářské využití 

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

- rybochovná zařízení 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- malé vodní elektrárny 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska je možné pouze za 
podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání výhradního 
ložiska 

Tabulka č. 46 

NZ  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

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

Hlavní využití 

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

- pastviny 

- prvky ÚSES 
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NZ  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

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

Přípustné využití 

- stavby, plochy a zařízení související se zemědělským 
obděláváním půdy 

- oplocení pastevních areálů a objektů technického zázemí 

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

- účelové komunikace a manipulační plochy pro motorová a 
speciální vozidla 

- komunikace pěší, cyklistické, hipostezky 

- přístřešky pro turisty a cyklisty 

- myslivecká otevřená účelová zařízení 

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

- nezbytné plochy technického vybavení 

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

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

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) při prokázání provozní a 
funkční vazby na přilehlé lesní nebo zemědělské pozemky a 
zachování zejména fyzické prostupnosti území 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska je možné pouze za 
podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání výhradního 
ložiska 

Podmínky prostorového uspořádání - stavby musí respektovat zachování krajinného rázu 
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Tabulka č. 47 

NL  PLOCHY LESNÍ 

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

Hlavní využití 

- lesní porosty pro hospodářské využití 

- lesní porosty pro rekreační využití 

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- účelové komunikace, pěší, cyklistické, běžecké, a lyžařské 
trasy, hipostezky  

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

- stavby, zařízení a plochy nezbytné technické infrastruktury 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na pozemky PUPFL 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví (§ 18 odst. 5 
stavebního zákona) při prokázání provozní a funkční vazby na 
přilehlé lesní pozemky a zachování zejména fyzické 
prostupnosti území 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska je možné pouze za 
podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání výhradního 
ložiska  

Podmínky prostorového uspořádání - stavby musí respektovat zachování krajinného rázu 

Tabulka č. 48 

NP  PLOCHY PŘÍRODNÍ 

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

Hlavní využití 

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

- prvky ÚSES 

Přípustné využití 

- drobné sakrální stavby, odpočívadla, naučné stezky 

- účelové komunikace pěší 

- plochy a zařízení nezbytného technického zázemí sloužící 
funkčnímu využití (např. dočasné oplocení části pozemku 
z důvodu chovu ovcí) 

- plochy a zařízení nezbytné technické infrastruktury 
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství (§ 18 
odst. 5 stavebního zákona) při prokazatelném vyloučení 
zhoršení odtokových poměrů a snížení retenční schopnosti 
území 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 

- oplocení pozemků 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, 
chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, je možné pouze 
za podmínky, že neznemožní nebo neztíží dobývání 
výhradního ložiska 

- je vyloučeno umisťovat v těchto plochách stavby, zařízení a 
jiná opatření pro zemědělství a lesnictví dle § 18 odst. 5 SZ  

Tabulka č. 49 

NSp  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – přírodní 

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

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

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

Přípustné využití 

- drobné vodní plochy a toky 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- účelové komunikace motorové, pěší, cyklistické, hipostezky 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) při prokázání provozní a 
funkční vazby na přilehlé lesní nebo zemědělské pozemky a 
zachování zejména fyzické prostupnosti území 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství (§ 18 
odst. 5 stavebního zákona) při prokazatelném vyloučení 
zhoršení odtokových poměrů a snížení retenční schopnosti 
území 
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Nepřípustné využití 

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

- jakékoli stavby (trvalé, dočasné, provizorní), jejichž negativní 
účinky na životní prostředí a krajinný ráz degradují dané 
funkční využití a jsou v rozporu s platnou legislativou (lesní 
zákon) 

- stavby pro reklamu 

Tabulka č. 50 

NSz  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – zemědělské 

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

Hlavní využití 
- zemědělsky obhospodařovaná půda 

- plochy zahradnictví 

Přípustné využití 

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

- drobné vodní plochy a toky 

- stavby a zařízení nezbytné technické infrastruktury 

- dočasné stavby a zařízení plnící účel zemědělské prvovýroby 

- účelové komunikace motorové, pěší 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) při prokázání provozní a 
funkční vazby na přilehlé lesní nebo zemědělské pozemky a 
zachování zejména fyzické prostupnosti území 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství (§ 18 
odst. 5 stavebního zákona) při prokazatelném vyloučení 
zhoršení odtokových poměrů a snížení retenční schopnosti 
území 

Nepřípustné využití 

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

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

- stavby pro reklamu 
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Tabulka č. 51 

NSs  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – sportovní 

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

Hlavní využití 

- plochy určené pro realizaci jezdeckého sportu 

- nezbytně nutná zařízení určené jako zázemí pro jezdecký 
sport (pítka pro koně apod.) 

- plochy pro sport 

- zeleň 

Přípustné využití 

- stavby a zařízení nezbytné technické a dopravní 
infrastruktury, nezbytné hygienické zařízení za podmínky, že 
nedojde ke zhoršení či  znehodnocení kvality stávajícího 
zemědělského půdního fondu 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
následků (§ 18 odst. 5 stavebního zákona), např. 
protipovodňová ochrana území 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které zlepší podmínky využití 
nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona), jestliže nebudou mít 
negativní vliv na životní a obytné prostředí a krajinný ráz 
funkční plochy 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
(§ 18 odst. 5 stavebního zákona) při prokázání provozní a 
funkční vazby na přilehlé lesní nebo zemědělské pozemky a 
zachování zejména fyzické prostupnosti území 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství (§ 18 
odst. 5 stavebního zákona) při prokazatelném vyloučení 
zhoršení odtokových poměrů a snížení retenční schopnosti 
území 

Nepřípustné využití 

- plochy, které snižují kvalitu prostředí a ohrožují či jsou 
neslučitelné s danou rekreační funkcí  

- stavby a plochy pro bydlení  

- stavby a plochy pro výrobu 

- stavby a plochy pro shromažďování a likvidaci odpadů 

- stavby pro reklamu 

A1-6.3 Obecné podmínky funkčního využití ploch 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Pro zachování převažujícího krajinného rázu oblasti 01 – Pardubicko s typem krajiny zemědělské, v menší míře 

i rybniční, je třeba zachovat charakter a strukturu krajiny a vymezených míst krajinného rázu. 

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

tyto základní podmínky: 

- při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici sídla s tím, že výšková hladina zástavby nesmí 

narušit současný krajinný ráz, 

- do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout popis jejich začlenění do krajiny (jednotlivé 
záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické měřítko) a návrh ozelenění, 

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

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

- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a 

rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje), 
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- zachovat harmonický vztah zastavěných území a zemědělské krajiny, zejména udržováním vyváženého 
podílu zahrad a trvalých travních porostů k zastavěným a intenzivně využívaným plochám, 

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

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

Doplňující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

- stavby a zařízení neuvedená v regulativech jako hlavní, přípustné a nepřípustné využití se nechávají na 
úvaze příslušného úřadu s podmínkou, že nebude změněn smysl využití dané plochy - přitom je určující 
specifikace hlavního využití plochy. 

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

- srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou přednostně, před svedením do kanalizace a 
vodního toku, vsakovány nebo zadržovány na přilehlých pozemcích, 

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

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

prostoru staveb v denní i noční době, 

- není-li výšková hladina zástavby stanovena, bude s ohledem na místní poměry respektována současná 
výšková hladina okolní zástavby (mimo výšky schválených telekomunikačních stožárů), 

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

- limity využití ploch dle odůvodnění ÚP 

A1-7  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

A1-7.1 Veřejně prospěšné stavby 

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

A1-7.2 Veřejně prospěšná opatření 

ÚP vymezuje následující veřejně prospěšná opatření: 

Územní systém ekologické stability 

VU01 NRBK K71 Žehuňská obora – Bohdaneč 

Tabulka č. 52 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU01 K10, K11, K12 

VU02 NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno 

Tabulka č. 53 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU02 K8 

VU03 LBC 45 Na Čertůvce 

Tabulka č. 54 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU03 K6 
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VU04 LBK 36a, 36b Ždánická stoka 

Tabulka č. 55 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU04 K5 

VU05 LBK 35 Čertůvka 

Tabulka č. 56 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU05 K7 

VU06 LBC 44 Olšiny 

Tabulka č. 57 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU06 K11 

VU07 LBK 34 K Dolanům 

Tabulka č. 58 

Označení VPO Označení rozvojové lokality 

VU07 - 

A1-8  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ 
A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO 
ZÁKONA 

A1-8.1 Veřejně prospěšné stavby 

ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

A1-8.2 Veřejná prostranství 

ÚP nevymezuje plochy veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

A1-9  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH 
PROVĚŘENÍ 

ÚP vymezuje následující plochy a koridory územních rezerv, u kterých jsou stanoveny podmínky jejich dalšího 
využití: 

Tabulka č. 59 

Označení  Dotčené pozemky Možné budoucí využití 

R1 1046, 1065, 342/32, 342/31 BV 

Územní rezerva R1 

Územní rezerva R1 je vymezena v jižní části řešeného území pro bydlení v rodinných domech venkovského 
typu. Územní rezerva je určena pro výhledové rozšíření kapacity zastavitelných ploch pro bydlení na pozemcích 
nižší bonity. 

Plocha rezervy R1 bude použita pouze pro zemědělskou činnost. V ploše R1 nebudou do té doby realizovány 
a plánovány žádné stavby, které mohou ohrozit její další využití pro stanovený účel. 

Využití této plochy je podmíněno, mimo příznivého demografického vývoje obce, také návrhem vhodné 
organizace území, tj. především jejího dopravního systému a navazujícího veřejného prostranství s veřejnou 
zelení a návrhem takového způsobu zástavby, který zajistí efektivní využití území. Součástí řešení bude rovněž 
napojení lokality na veřejnou infrastrukturu. Vhodným programem výstavby v tomto prostoru je například 

realizace startovního bydlení kombinovaného s prostory pro seniory. 
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A1-10  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Územní plán Staré Ždánice nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

dohodou o parcelaci. 

A1-11  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 
PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Územní plán stanovuje následující plochy, ve kterých je prověření změn využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování. 

Plocha US1 

Plochu US1 tvoří zastavitelná plocha Z6 pro bydlení v rodinných domech vesnického charakteru včetně 
veřejného prostranství. 

Cílem územní studie je prověření a posouzení možnosti využití území pro bydlení a denní rekreaci obyvatel. 
Účelem studie je vymezení veřejných prostranství v zastavěné ploše sloužícího k napojení lokality na dopravní 
systém sídla a řešení širších vztahů tohoto území. Obsahem územní studie bude návrh parcelace pro výstavbu 
rodinných domů a pro vymezení veřejného prostranství, umístění veřejné zeleně, stanovení zásad pro vedení 
technické infrastruktury včetně stanovení regulativů pro využití lokality. Územní studie bude podkladem řešení 
všech výšeuvedených problémů v zastavěném území Z6. 

Řešení územní studie je nezbytné konzultovat s vodoprávním úřadem ORP Pardubice a se společností VAK 
Pardubice. 

Lhůta pro pořízení územní studie a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací studie je 5 let 
od nabytí účinnosti ÚP Staré Ždánice. 

Plocha US2 

Plochu US2 tvoří zastavitelná plocha Z19 pro rekreaci na plochách přírodního charakteru (RN). 

Cílem územní studie je prověření a posouzení možností využití území a zohlednění následujících požadavků – 
podmínek pro zpracování územní studie:  

- zachovat vegetační doprovod vodního toku Opatovického kanálu v šířce 15 m od jeho osy  
- nepřipustit realizaci záměrů s negativním vlivem na kapacitu, kvalitu a vydatnost jímané vody vodního 

zdroje Hrobice-Čeperka-Oplatil 
- likvidaci splaškových odpadních vod řešit jejich odvedením na ČOV ve Starých Ždánicích 
- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod 
- zajistit ochranu fauny, flóry a ekosystémů 
- dokladovat ochranu krajinného rázu území 
- vytvořit podmínky pro realizaci hygienických zařízení (podle rozsahu a konkrétních aktivit v území) 
- vytvořit podmínky pro zvýšenou protipožární ochranu 
- uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 

Sb., v platném znění, na dané využití zájmového území 
- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 

chráněného ložiskového území; veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti 

- stanovit základní pravidla chování rekreantů v území (např. pro provozní řád) 

Řešení územní studie je nezbytné konzultovat s orgánem státní památkové péče, vodoprávním úřadem ORP 
Pardubice a se společností VAK Pardubice. 

Lhůta pro pořízení územní studie a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti je 5 let 
od nabytí účinnosti ÚP Staré Ždánice. 
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A1-12  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE 
PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ 
PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU 
Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu územní 

plán nestanovuje. 

A1-13  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Pořadí změn v území (etapizaci) územní plán nestanovuje. 

A1-14  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Architektonicky významné stavby, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace 
jen autorizovaný architekt, jsou územním plánem vymezeny v části zastavitelné plochy Z11 se stanoveným 
využitím RH pro pozemní objekty a případně pro lávku přes Opatovický kanál. 

A1-15  STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V rámci návrhu ÚP nebyla navržena řešení, která by si vyžádala kompenzační opatření dle § 50 odst. 6 
stavebního zákona. 
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A1-16  VYMEZENÍ POJMŮ 

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

Koncepce rozvoje území 

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

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

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

Rozvojovými plochami jsou zastavitelné plochy (Z), plochy přestavby (P) a plochy změn v krajině (K), které 
navrhuje územní plán. Jsou v textu a na výkresech označeny číselným pořadím. Jsou to plochy, ve kterých se 
odehrává nový rozvoj obce, tj., kde dochází ke změnám využití území. 

Charakterem zástavby obce se rozumí takové jednání, které neohrozí dosavadní vývoj obce, zejména její 
dominantní historické jádro s kostelem a hřbitovem a dále se přizpůsobí způsobu zástavby v obci s vyloučením 
vícepodlažních objektů, plochých střech, zastavění zahrad, stavbám ve druhé řadě a omezí slepé ulice. 

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

Urbanistická koncepce a funkční využití území 

Funkční plocha (tj. plocha s rozdílným způsobem využití), je plocha vymezená na hlavním výkrese jedním 

typem funkce, znázorněná příslušným barevným odstínem, případně označená kódem. 

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

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

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

Hlavní využití stanovuje převažující účel využití plochy s rozdílným způsobem využití, který je pro plochu 
charakteristický. Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním využitím jsou stavby a zařízení sloužící 
pouze pro příslušné definované funkční využití s jednou funkcí stanovenou barevným odlišením a kódem dle 
výkresu. 

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

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

Charakteristika ploch 

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

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

Koeficient zastavění je podíl součtu zastavěných a zpevněných částí stavebního pozemku (parcely), tj. např. 
Kmax. 0,60 = maximálně 60 % stavebního pozemku může být zastavěno nebo trvale zpevněno. 

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

 
1 Viz Pravidla územního plánování, str. B.1-2, AUÚP Praha 2006 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  53 

Služební byt je samostatná bytová jednotka, určená pro správce předmětného objektu nebo plochy vymezené 
územním plánem. 

Prostorové uspořádání území 

Výšková hladina je dána převládající výškou hřebenů střech nebo atik rovných střech v charakteristickém 

vzorku zástavby v dané lokalitě. 

Charakteristika staveb a funkcí 

Přímé dopravní napojení je napojení plochy veřejnou komunikací tj. bez využití např. účelových 
komunikačních ploch nebo jiných soukromých anebo jiných funkčních ploch. 

Drobné domácí a zemědělské zvířectvo je v ÚP užito ve smyslu jednak zvířecího společníka (pes, kočka) a 
jako hospodářské zvíře (např. drůbež, ovce, koza, králík holub) nezatěžující obytné prostředí (viz také nerušící 
služby). 

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

Sběrny odpadů jsou pomocná zařízení doplňující základní kostru systému sběrných dvorů, sloužící k odkládání 
odpadů v omezeném množství i sortimentu fyzickými osobami. Sběrny odpadů mohou být umístěny 

v budovách. 

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

Polyfunkční objekt je stavba sdružující dvě nebo více funkcí, z nichž žádná nemá výrazně převažující 
charakter, 

Maloobchod představuje nákup a prodej zpravidla menšího objemu zboží konečnému spotřebiteli (obchod 
v malém měřítku).  

Drobné a mobilní stavby a objekty představují stavby a objekty, které svým objemem a formou tvoří doplňující 
funkci k hlavnímu využití v dané ploše. Jedná se o objekty, které hmotově nedominují na ploše a mohou mít 
stanovenou maximální výměru (zastavěné, resp. využité části pozemku). Pojem mobilní stavba / objekt 
představuje konstrukci objektu, určenou k dočasnému umístění v dané ploše (např. objekty hygienického 

zázemí – mobilní WC, sprchy ad., dočasné stánky ke komerčnímu využití apod.). 

A1-17 SEZNAM ZKRATEK 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČOV - čistírna odpadních vod 
ČSN - česká státní norma 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DKM -  digitální katastrální mapa 
DN - dimenze potrubí 
EO - ekvivalent obyvatel 
CHLÚ - chráněné ložiskové území 
KN - katastr nemovitostí 
KP - objekt, který je zapsanou kulturní památkou v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR 
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy 
KÚ (k.ú.) - katastrální území 
KÚ - krajský úřad 
KZ - koeficient zastavění  
MK – místní komunikace  
LBC, RBC, NRBC - lokální,  regionální a 
nadregionální biocentrum 
LBK, RBK, NRBK -lokální,  regionální a 
nadregionální biokoridor 
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí 
OP - ochranné pásmo 
ORP - obec s rozšířenou působností 
PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje 

PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR - politika územního rozvoje ČR 2008 
RD - rodinný dům 
RZV - funkční plochy (typy ploch) s různým 
způsobem využití 
STL, VTL, - středotlaký, vysokotlaký (plynovod) 
SZ - stavební zákon 
TS - elektrická transformační stanice (trafostanice) 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚAP - územně analytické podklady 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
VAK - vodovody a kanalizace 
VKP - významný krajinný prvek 
VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně 
prospěšná opatření 
VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa 
ZPF - zemědělský půdní fond 
ZÚ - zastavěné území 
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje 
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A1-18  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

A – ÚZEMNÍ PLÁN 

Textová část – územní plán    52 A4 

Grafická část: 

 Výkres základního členění území   1 : 5 000 

 Hlavní výkres     1 : 5 000 

 Výkres technické infrastruktury   1 : 5 000 

 Výkres veřejně prospěšných opatření  1 : 5 000 
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A – ÚZEMNÍ PLÁN 
A2 GRAFICKÁ ČÁST 

A2 
 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 

A2-1 Výkres základního členění území   1 : 5 000 

A2-2 Hlavní výkres      1 : 5 000 

A2-3 Výkres technické infrastruktury   1 : 5 000 

A2-4 Výkres veřejně prospěšných opatření  1 : 5 000 
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B – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
B1 TEXTOVÁ ČÁST 

B1-1 
 
 

ODŮVODNĚNÍ PROJEKTANTA 

B1-1/1  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

B1-1/1.1 Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR 

Územní plán Staré Ždánice je zpracován v souladu s požadavky Politiky územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (PÚR ČR), které jsou v dalším textu uvedeny kurzívou. 

Vyhodnocení priorit PÚR ČR, týkajících se řešeného území: 

Priorita (14) 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

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

zvýrazňuje potřebu ochrany krajiny a sídelní zeleně. 

Priorita (15) 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. 

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

Priorita (16) 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
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. 

K prioritě (16): Při návrhu ÚP byly zváženy všechny požadavky na rozvoj obce a limity v řešeném území, stejně 
tak podmínky a souvislosti nutné pro udržitelný rozvoj území. Je zachována komplexnost řešení území při 
naplnění požadavků na rozvoj obce a nedochází k narušení přírodních, sociálních či hospodářských podmínek 
nebo limitů využití území. Komplexnost řešení v potřebných vztazích je v ÚP zajištěna mimo jiné stanovením 
podmínky zpracování územní studie pro vybrané rozvojové lokality a vymezením plochy přestavby, která zajistí 
obnovu vybrané lokality. 

Priorita (17) 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení 
problémů v těchto územích. 

K prioritě (17): V návrhu ÚP byl vymezen dostatek vhodných ploch pro smíšenou výrobu, skladování a další 
aktivity komerčního charakteru. V rámci územního plánu je navržena rovněž plocha určená pro hromadnou 
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rekreaci, která navazuje na aktivity současně probíhající v řešeném území. Vzhledem k velikosti sídla se rozsah 
těchto ploch jeví jako přiměřený. Dobré dopravní napojení obce zajišťuje příznivé podmínky i pro dojížďku do 
zaměstnání v centrech aglomerace. 

Priorita (18) 

Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb 
mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, 
urbanistického i hospodářského prostředí. 

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

struktuře. 

Priorita (19) 

Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských 
újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit 
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

K prioritě (19): Analýza území, předcházející řešení návrhu ÚP, vyhodnotila ve stávajícím zastavěném území 
plochy, které nejsou plnohodnotně využity. Tyto plochy jsou navrženy k přestavbě, revitalizaci a obnově. Jedná 
se o plochy obytné, o plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně a o plochu areálu zemědělské výroby, která 
již není v současnosti plnohodnotně využívána. Fragmentace sídelní zeleně je v návrhu potlačena, prioritou 
řešení je propojení jejích jednotlivých prvků včetně propojení s prvky krajinné zeleně. Byla zároveň zajištěna 
ochrana ZPF, nezastavěné území obce není bezdůvodně rozšiřováno. Navržený rozvoj obce odpovídá 
předpokládanému demografickému vývoji. 

Priorita (20) 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní 
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

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

Priorita (21) 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických 
oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; 
cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých 
pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 

K prioritě (21): Veřejná a soukromá zeleň je v území obce významným faktorem kvality obytného prostředí. 
Územní plán její stávající plochy důsledně chrání a zejména v místech, kde navazují na plochy ÚSES, je 
významně rozšiřuje. Veřejná i soukromá zeleň je využita k ochraně obytného území a jako doprovodná 
vegetace. Řešení ÚP rovněž zohledňuje její prostorové provázání se zelení ve volné krajině. 

Priorita (22) 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé 
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
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K prioritě (22): Území Starých Ždánic je z hlediska rekreace a turistiky přitažlivé především pro cykloturistiku a 
pro aktivity související s jezdeckým sportem, který má v místě tradici. Požadavek na rozvoj cestovního ruchu 
v řešeném území proto ÚP promítá zejména do posílení prostupnosti krajiny, která je podmínkou pro zahuštění 
stávající sítě cyklotras, cyklostezek a hipostezek. Pro podporu hromadné rekreace v souvislosti s jezdectvím je 
navržena plocha změn v krajině K15 (NSs) mimo zastavěné území, aby nedocházelo k vzájemnému 
negativnímu ovlivňování jednotlivých funkčních ploch. Jsou rovněž navrženy plochy určené pro hromadnou 
rekreaci v souvislosti s vodní plochou Oplatil. 

Priorita (23) 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravníva technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i 
potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských 
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 

K prioritě (23): Návrh územního plánu posiluje propustnost krajiny doplněním tras pro pěší a cyklisty s využitím 
polních cest vymezených komplexními pozemkovými úpravami. Nevymezuje nové prvky nepříznivě ovlivňující 
fragmentaci krajiny. Návrh posiluje význam veřejného prostoru v obci. 

Priorita (24) 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje 
udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby 
je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro 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). 

K prioritě (24): Dostupnost obce v rámci regionu je dostatečná, existuje dobré silniční dopravní napojení na obě 
krajská města, Hradec Králové a Pardubice, a na obce v okolí, ve kterých se nachází veřejná infrastruktura 
(Lázně Bohdaneč). Existuje funkční veřejná autobusová doprava. Opatření v ÚP směřují ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti dopravy návrhem oddělení pěší a motorové dopravy. 

Priorita (25) 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich 
negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování 
a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno 
z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

K prioritě (25): Významná povodňová nebo jiná přírodní rizika se nepředpokládají. Území je pouze místně 
ohroženo zvýšenou hladinou vodního toku Čertůvky procházející centrem obce v období jarního tání. Návrh ÚP 
tento jev respektuje a rozvojové lokality jsou situovány mimo toto ohrožení. Územní plán navrhuje evakuační 
plochu pro obyvatele ve střední části území, napojenou na dopravní systém a vzdálenou od možných zdrojů 
rizika. V ÚP byly rovněž vytvořeny podmínky pro zadržování dešťových vod doplněním ploch zeleně v souladu 

s komplexními pozemkovými úpravami. 

Priorita (26) 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

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

Priorita (27) 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. 
Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními 
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centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. 

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, 
silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských 
oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou 
klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

K prioritě (27): Návrhem ÚP jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování prvků veřejné infrastruktury 
a pro její rozvoj. Obec není regionálním centrem v území. 

Priorita (28) 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na 
veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné 
infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

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

Priorita (29) 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování 
veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro 
efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné 
propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, 
s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 
který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v 
místech, kde je to vhodné. 

K prioritě (29): Územní plán zde sleduje především městskou veřejnou dopravu, která je v řešeném rozsahu 
území plně nahraditelná dopravou pěší a cyklistickou. Pro tuto dopravu návrh územního plánu vymezil síť pěších 
a cyklistických tras, které zahrnují mimo stávající systém také prodloužení do rozvojových ploch a sousedních 
obcí. 

Priorita (30) 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

K prioritě (30): Zásobování obce pitnou vodou a zpracování odpadních vod je v ÚP řešeno pro stabilizované 
území i pro rozvojové plochy a splňuje dlouhodobé požadavky na vysokou kvalitu bydlení. 

Priorita (31) 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování 
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

K prioritě (31): Plochy pro obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické nebo větrné elektrárny) nebyly v ÚP 
vymezeny. Jejich lokalizace v podmínkách řešeného území by nepříznivě ovlivnila krajinný ráz. Byla vymezena 
pouze plocha pro stožár mobilního operátora, která byla potvrzena územním rozhodnutím v roce 2015. 

 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti, vymezené v Politice územního rozvoje, ve které se projevují 
aktuální problémy republikového významu – SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem.  

 Vymezení: Území obcí z ORP: …, Pardubice, … 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) podporu přirozeného vodního režimu v krajině,  

b) posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů,  

c) zajištění rovnováhy mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností,  

d) účinné snižování a odstraňování znečištění vody z plošných i bodových zdrojů znečištění, které omezují 
využívání povrchových a podzemních vod,  

e) rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky vody v 
proměnlivých hydrologických podmínkách (zejm. při nedostatku srážek, zmenšení průtoků ve vodních 
tocích, poklesu vody v půdě a poklesu hladiny podzemních vod),  
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f) bránit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytku mokřadů, větrné a vodní erozi půdy, degradaci 
a desertifikaci půdy,  

g) prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodářského plánování 
a pozemkových úprav,  

h) rozvoj zelené infrastruktury v zastavěném a nezastavěném území obcí a následnou péči o ní.  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí 

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné 
stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch 
a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), 
a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních 
prvků v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na 
dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním 
a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů 
a příkopů,  

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu 
k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky 
pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody, 

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další 
vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny. 

Územní plán Staré Ždánice reflektuje pozici území ve specifické oblasti, ve které se projevuje problém ohrožení 
území suchem. Podpora retenčních a akumulačních schopností krajiny je zajištěna například stanovením 
upřednostnění likvidace srážkových vod z ploch určených pro novou zástavbu vsakem nebo zadržením na 
přilehlých pozemcích. V ÚP byly rovněž vytvořeny podmínky pro zadržování dešťových vod doplněním ploch 
zeleně v souladu s komplexními pozemkovými úpravami. Významnou roli hraje také vymezení komplexního 
a vzájemně provázaného územního systému ekologické stability, jenž chrání rovněž významné vodní prvky 
v území a v důsledku napomáhá snížení ohrožení území suchem. V celkovém pohledu ÚP vytváří územní 
podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních 

vlastností.  

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

Územní plán Starých Ždánic je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/170/10 dne 29. 4. 2010, 
je v souladu s 1. aktualizací ZÚR ze 7. 10. 2014, v souladu s 2. aktualizací ZÚR, která nabyla účinnosti 
5. 7. 2019 a v souladu s 3. aktualizací ZÚR, která nabyla účinnosti dne 12. 9. 2020, a respektuje priority, zásady 
a úkoly územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména vztahujících se k řešenému 
území: 

a) Priority ZÚR Pk: 

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

K prioritě (01): 

Územní plán Starých Ždánic zajišťuje plnění této priority vyváženou koncepcí územního rozvoje směřující 
k posílení přírodních složek území a k jejich širšímu využití pro denní rekreaci obyvatel obce i rekreaci obyvatel 
aglomerace. Usiluje o úpravu měřítka krajiny a o zvýšení její prostupnosti. Řeší přednostní využití zastavěného 
území obce, potřebné doplnění její prostorové struktury a vybavení, včetně zvýšení kvality veřejných prostorů 

a sídelní zeleně. Omezuje zásahy do nezastavěného území. 

Územní rozvoj obce je v současné době stabilizovaný. Posílení významu krajiny a kvality jejího využití spolu 
s obnovou struktury obce vytváří základní podmínky pro udržitelný rozvoj území a uplatnění regionálních 

rozvojových priorit kraje. 

(02)  Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v Politice 
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (PÚR ČR) a pro realizaci 
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významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu 
rozvoje Pardubického kraje.  

K prioritě (02): 

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

Jsou podporovány mimoprodukční funkce zemědělství i lesnictví. Prvky dopravní i technické infrastruktury jsou 
stabilizovány a ÚP v návrhu sleduje omezení jejich negativních vlivů na obytné i životní prostředí. Veškeré jevy 
z oblasti infrastruktury a ochrany životního prostředí jsou koordinovány se sousedními katastrálními územími. 

(06)  Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit 
zejména na  

a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny; 
ochranu pozitivních znaků krajinného rázu.  

K prioritě (06): 

Územní plán stanovuje uvedené hodnoty území a podmínky jejich ochrany a rozvoje, vymezuje rovněž 
podmínky pro ochranu krajinného rázu řešeného území. 

Návrh územního plánu v prvé řadě pojmenoval přírodní i kulturní hodnoty řešeného území, přičemž specifikoval 
kvalitativní a věcný jev hodnoty. Jedná se zejména o všechny druhy přírodních hodnot zahrnující zjištěné 
přírodní zdroje v území a skladbu jednotlivých přírodních prvků krajiny včetně jejich vzájemných vazeb. 
V neposlední řadě byl definován krajinný ráz v rámci řešeného území a jeho dílčí prvky a jejich vazby, které 
jsou určeny k ochraně. Současně byly pojmenovány i jednotlivé prvky architektonických a urbanistických jevů 
určených k ochraně a jejich vztah k systému sídelní i krajinné zeleně. 

Na základě výše uvedeného byla navržena především ochrana těchto hodnot a následně i jejich obnova a další 
rozvoj bez negativního vlivu na podstatu daného jevu. Obnova i rozvoj hodnot území směřuje ke zvýšení kvality 
životního a obytného prostředí obce ve vzájemném propojení ve všech jejich aspektech (obytné prostředí, 
rekreace, výroba a další). Důraz je kladen na uměřený rozvoj obce v souladu s demografickým vývojem tak, 
aby zůstal zachován specifický charakter sídla. 

(07)  Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje ve 
vymezených rozvojových oblastech se soustředěním na  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická 
a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství 
a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny; 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině; 

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace; včetně rozšiřování sítě pěších 
a cyklistických tras s návazností na vznikající mezinárodní a republikovou síť této infrastruktury; 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou 
a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj 
vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje; … 

K prioritě (07): 

Aktualizace územně analytických podkladů hodnotí řešené území jako hospodářsky slabší, pro jeho posílení 
byly v ÚP navrženy následující plochy: přestavbová plocha P1 určená pro drobnou výrobu a řemesla, 
zastavitelná plocha Z12 pro speciální zemědělskou výrobu (zahradnictví) a zastavitelná plocha Z13 pro 
rozšíření obchodních činností stávajícího velkoobchodního zařízení. Plochy jsou v převážné míře vázány na 
zastavěné území obce. Komplexní pozemkové úpravy byly do ÚP zahrnuty. Požadavek rekreačního využití 
území byl ÚP splněn. 

b) Úkoly územního plánování stanovené ZÚR Pk: 

Úkoly pro územní plánování ve zpřesněné rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice: 

- zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR, zejména napojení areálu přístavu na silnici I/36 
(obchvat Lázní Bohdaneč), 

- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny, 

- respektovat požadavky na ochranu přírodních a kulturních hodnot,  

- územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na dálnici D35 a I/37 
s cílem snížit zatížení obytného území sídel, 

- v územních plánech obcí ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro 
rekreaci.  
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Zpřesnění koridoru trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové a vazeb na dálnici D35 i silnici I/37 není předmětem 
ÚP. Rozsah zastavitelných ploch navržených územním plánem ve Starých Ždánicích byl ověřen v souvislosti 
s demografickým vývojem obce, viz kapitola B7-1/5. Požadavky na ochranu přírodních a kulturních hodnot jsou 
zakotveny v Základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Území spojené s ukončenou 
těžbou štěrkopísku a jeho rekreační využití bylo do ÚP zahrnuto novou zastavitelnou plochou Z9 a její rekreační 
funkcí. 

(112)  ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:  

a) 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;  

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

c) biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před veškerými zásahy, které 
by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentra či biokoridoru;  

d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, připravit a realizovat opatření 
vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu;  

e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory, 
jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, umístění staveb, objektů, zařízení a činností, které by 
znemožnily nebo významně omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu;  

f) 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 nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému 
snížení schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;  

g) využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES, 
je možné za podmínek: 
 g.1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  
 g.2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce biocenter 

a biokoridorů ÚSES;  
g.3) příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou provedeny způsobem, 
který umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES;  

h) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených specifickými 
oborovými dokumentacemi. 

K odstavci (112) 

Územní plán Staré Ždánice respektuje biocentra a biokoridory nadmístního významu, které v řešeném území 
vymezují ZÚR Pk a ve svém řešení je zpřesňuje v podrobnosti příslušném územním plánu. Skladebné části 
ÚSES jsou územním plánem respektovány jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny. Územní plán nepřipouští zásahy do území, které by vedly k narušení funkčnosti jednotlivých 
skladebných částí ÚSES. V řešeném území nejsou vymezeny záměry dopravní a technické infrastruktury 
představující liniové bariéry prostupnosti krajiny a ohrožující stabilitu skladebných částí ÚSES.   

Plocha nadregionálního biocentra NRBC 8 - Bohdaneč se v rámci projednávání návrhu ÚP Staré Ždánice 
zmenšila o plochu rozšířeného zastavěného území v jižní části řešeného území. Rozšíření zastavěného území 
obce je velmi malé a je výsledkem průzkumu současného stavu v území, v lokalitě se nachází drobné objekty 
v zahradě související s bydlením. Proto bylo zastavěné území v územním plánu rozšířeno o plochu pro bydlení 
a o plochu soukromé zeleně, které jsou součástí rozšíření zastavěného území.  

V rámci NRBC 8 Bohdaneč je územním plánem vymezena zastavitelná plocha Z19, která je za účelem zajištění 
funkčnosti předmětné skladebné části vymezena v rámci ploch s rozdílným způsobem využití rekreace – na 
plochách přírodního charakteru (RN), v rámci nichž jsou vytvořeny podmínky pro zajištění ekologických 
funkcí krajiny a umožňující využití, které nekoliduje se stanovenými zásadami pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území, stanovené v odstavci (112) ZÚR Pk.  
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Řešené území je zahrnuto do krajiny 01 Pardubicko. 

(137a)  ZÚR stanovují tyto cílové kvality krajiny: 

a) harmonická krajina nížinné tabule; 

b) v prostoru teras severně od Kladrub a Břehů lesní krajina velkého měřítka, jinak zemědělská 
a lesozemědělská krajina středního měřítka s vyváženou mozaikou ploch orné půdy s vysokým podílem 
přírodních krajinných prvků, ploch luk, vodních ploch, ploch lesů a ploch sídel, na Bohdanečsku krajina rybniční 
s vysokým zastoupením vodních ploch, mokřadních společenstev a rákosin; 

c) stabilizovaná různorodá sídelní struktura s významným městským centrem Pardubice a dal-šími většími 
městy Holice a Lázně Bohdaneč s řadou menších venkovských sídel s minimál-ními nároky na zábor volné 
krajiny; 

d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 

1. řeky Labe, Chrudimka a Loučná jako přírodní krajinné osy prostupující volnou krajinou i zastavěnými 
územími sídel, historická rybniční soustava; 

2. památková krajinná zóna Kladrubsko jako specifický krajinářsky cenný prostor; 

3. venkovská sídla s dochovanou urbanistickou strukturou; 

e) zachované vizuální charakteristiky krajiny: 

1. historické, vizuálně hodnotné siluety řady menších sídel s dominantami kostelů a s vel-kým podílem 
zelených prvků; 

2. dominanta vrchu a hradu Kunětická hora jako zásadní prvek určující vizuální vnímání krajiny; 

3. prostorové výhledové osy Heřmanův Městec-Kunětická hora a Luže-Kunětická hora. 

(137o) ZÚR stanovují tyto společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce krajiny a zásady pro udržení 
nebo dosažení cílových kvalit krajin: 

a) chránit a rozvíjet zachované a hodnotné části krajiny a strukturu krajinných prvků charakteristických pro 
jednotlivé krajiny; 

b) území rozvíjet tak, aby jeho budoucí podoba zachovávala a rozvíjela stávající kvality a hodnoty krajiny 
a eliminovala existující narušení, a to z pohledu zachování a ochrany přírodních podmínek a zachování 
kulturních hodnot; 

c) respektovat zachované vizuální charakteristiky krajiny, chránit dochované obrazy sídel, nepřipouštět umístění 
staveb, které by svým výškovým nebo hmotovým řešením mohly potlačit vizuální působení siluet sídel, průhledy 
na tato sídla a vizuální působení dominant; 

d) rozvíjet okraje měst v kontaktu s krajinou s ohledem na prostupnost krajiny, migrační trasy, dostupnost 
krajinných prostorů pro obyvatele města, vytváření klidových přírodě blízkých prostorů; 

e) vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní 
zeleň, atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy; 

f) vytvořit předpoklady pro vznik zelených pásů, zelených klínů a dalších přírodních prvků stabilizujících rozhraní 

mezi volnou krajinou a sídly, omezujících využívání volné krajiny pro zástavbu a bránících srůstání sídel; 

g) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; při vymezování zastavitelných ploch mimo zastavěná území 
tyto vymezovat výhradně v návaznosti na zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany přírodních hodnot 
krajiny; 

h) nevymezovat zastavitelné plochy na úkor volné krajiny v prostoru přírodních parků; 

i) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj; 

j) vyhodnotit při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování staveb, které mohou díky své 
výšce a/nebo svým plošným parametrům narušit krajinný ráz14, vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a 
negativní dopady eliminovat; 

k) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými 
stavbami; 

l) nepřipouštět umístění vertikálních výškových staveb technicistní povahy (např. stožáry, větrné elektrárny, 
tovární komíny, vodárny) v krajinářsky cenných prostorech, na území chráněných krajinných oblastí, 
přesahujících vymezující horizonty, krajinné předěly a uplatňujících se v siluetách sídel a přednostně je 
umísťovat k současným průmyslovým zónám, ke stávajícím stožárům elektrického vedení nebo jiným prvkům 

technicistní povahy; 

m) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání; 

n) vytvářet podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména vymezením vhodného způsobu využití 
ploch v krajině a stanovením podmínek pro ekologicky příznivé nakládání s dešťovými vodami v zastavěných 
územích (vsakování, retence); 
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o) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových srážek a omezení negativních 
důsledků povodní řešit vhodnou koncepcí uspořádání krajiny s využitím přirozeného potenciálu krajiny pro 
zadržení vody (např. revitalizací vodních toků, stanovením území určených k rozlivům povodní, výstavbou 

poldrů, realizací protierozních opatření, zalesňováním atd.). 

Územní plán Staré Ždánice respektuje zařazení řešeného území do krajiny 01 a s tím související cílové kvality 
předmětné krajiny, přičemž přispívá k jejich zajištění. Hodnotné části krajiny a struktura charakteristických 
krajinných prvků je chráněna a není narušena. V lokalitách, ovlivňující krajinný ráz, jsou navržena opatření 
k eliminaci možného negativního vlivu. Sídelní struktura je územním plánem zachována a není navrženo 
umísťování staveb, jež by mohly potlačit vizuální působení sídel. Podmínky pro vytvoření ekologicky 
významných segmentů krajiny jsou vytvořeny vymezením uceleného a kompaktního územního systému 
ekologické stability a dále stanovenými podmínkami využití ploch ve volné krajině, zejména ploch lesních, 
smíšených nezastavěného území a vodních a vodohospodářských. Zastavitelné plochy jsou vymezeny 
v odůvodněném rozsahu s prioritou jejich umístění způsobem, aby dotvářely kompaktní tvar sídel. Dominantně 
jsou vymezeny zastavitelné plochy v prolukách zastavěného území. Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení 
retenční schopnosti krajiny, dešťové vody v zastavěném území a rozvojových plochách je stanoveno likvidovat 
v místě dopadu (vsakem, akumulací).  

K odstavci (138) 

Nadregionální biokoridory K71 Žehuňská – Bohdaneč a K73 Bohdaneč – Chvojno jsou v územním plánu 
respektovány a koordinovány s jejich průběhem v sousedních správních územích obcí. 

(138)  ZÚR vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v oblasti dopravy, technické 
infrastruktury a územního systému ekologické stability. 

Řešeného území se týkají VPO pro skladebné části ÚSES:  

U1 – K71 NRBK Žehuňská – Bohdaneč a U3 - K73 NRBK Bohdaneč - Chvojno 

K odstavci (138) 

Nadregionální biokoridory K71 Žehuňská – Bohdaneč a K73 Bohdaneč – Chvojno jsou v územním plánu 
respektovány a koordinovány s jejich průběhem v sousedních správních územích obcí. 

B1-1/1.3  Širší vztahy řešeného území 

Správní území Staré Ždánice leží v severozápadní části Pardubického kraje, ve správním území obce 
s rozšířenou působností Pardubice. Spádovými městy jsou Pardubice a Hradec Králové. 

Obec je součástí svazku obcí Pod Kunětickou horou, který byl založen v roce 2002, jeho cílem je spolupráce, 
rozvoj a efektivní skloubení požadavků všech členů mikroregionu. Jeho členy jsou obce Borek, Bukovina nad 
Labem, Čeperka, Dříteč, Hrobice, Kunětice, Libišany, Němčice, Podůlšany, Ráby, Srch, Staré Hradiště, Staré 
Ždánice, Stéblová a Újezd u Sezemic. Obec je také součástí regionu Kunětické hory, který byl založen v roce 
1999. 

Dopravně je obec dobře přístupná, leží na komunikaci II. třídy z Lázní Bohdaneč do Hradce Králové, je u 
Opatovic nad Labem, napojena na dálnici D11. Významnou technickou infrastrukturu v území tvoří elektrizační 
soustava VVN (220 kV) Elektrárny Opatovice a síť VN (35 kV), radioreléové paprsky, a čistírna odpadních vod. 

Obec se nachází v příznivém přírodním prostředí, které je předmětem ochrany. Do jižní části správního území 
zasahují významné krajinné prvky s osou Opatovického kanálu doprovázeného bohatou zelení a vodními 
plochami. 

Území jižně a jihozápadně od obce je v současné době použito pro těžbu štěrkopísku. Je možné předpokládat, 
že těžbou vzniklé vodní plochy budou v budoucnosti rekreačně využity s významným vlivem na funkční využití 
jižní části obce. 

Požadavky uplatněné PÚR 

ÚP svým řešením respektuje, že řešené území se nachází v rámci republikové rozvojové oblasti OB4. 
Rozvojový potenciál území nebyl návrhem vyčerpán, podmínky pro další rozvoj obce byly návrhem zohledněny 
především v její jižní části. Jedná se zejména o plochy pro budoucí bytovou výstavbu a prvky dopravní a 
technické infrastruktury, jejichž situování bylo potvrzeno s podmínkami pro její další rozvoj. Shodně ÚP řešil 

také prvky veřejné infrastruktury. 

Z hlediska dalšího rozvoje území byl návrhem podpořen požadavek PÚR na polycentrický rozvoj sídelní 
struktury a na eliminaci výraznější suburbanizace. Stávající zastavěné území bylo plnohodnotně využito, došlo 
k žádoucí ochraně nezastavěného území a volné krajiny optimalizací záměrů na rozvoj obce. V rámci návrhu 
byly rovněž vytvořeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. V řešeném území se jedná konkrétně o rozvoj 
cyklo a hipoturistiky, především prostřednictvím opatření v krajině směřujících k její větší prostupnosti 
s návazností na infrastrukturu sousedních obcí. 
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Požadavky uplatněné ZÚR 

Z hlediska širších vztahů patří k prioritám řešení koordinace všech složek návrhu ÚP s rozvojem sousedních 
obcí. V rámci požadavků na řešení vyplývajících ze ZÚR byly zohledněny a respektovány následující 
koordinace: 

▪ stabilizace technické a dopravní infrastruktury, 

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

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

▪ zvýšení estetické hodnoty a ekologické stability krajiny, respektování průběhu nadregionálních skladebných 
prvku ÚSES, 

Požadavky uplatněné v ÚAP 

Požadavky Územně analytických podkladů, 4. aktualizace 2016 OPR Pardubice, byly promítnuty do návrhu 
územního plánu. Staré Ždánice jsou atraktivní obcí pro bydlení, s vyhovující občanskou vybaveností a možností 
pracovních příležitostí v místě. Obec leží v atraktivním přírodním prostředí s dobrou dostupností obou krajských 
měst. Z hlediska širších vztahů v území návrh ÚP v souladu s ÚAP respektuje možnosti využití příležitostí v 
sousedních obcích a vybavení hlavních měst aglomerace. Perspektivu v dlouhodobém horizontu představuje 
rekreační využití vytěžených písníků v jižní části katastru obce a v obci Čeperka. 

Požadavky obce 

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

▪ sídelní struktury - ÚP nevytváří podmínky pro propojování sídel a zároveň nevytváří svým návrhem samoty 
ani nová ohniska osídlení, 

▪ dopravní prostupnosti území a propojování sídel - návrh ÚP řeší možnosti vyššího využití území pro pěší 
a cyklisty, což je z hlediska potenciálu rozvoje území vyhodnoceno jako příležitost pro zvýšení atraktivity 
území z hlediska cestovního ruchu a rekreace,  

▪ řešení krajiny - návrh ÚP řeší ochranu krajiny, zachování stávajícího charakteru krajinného rázu a zejména 
zpřístupnění krajiny v souladu s požadavky ÚAP. Rovněž je vyřešen průběh skladebných prvků ÚSES a 
jejich koordinace v napojení na sousední katastrální území tak, aby byl zcela funkční (NRBK K71 a K73). 

Požadavky dotčených orgánů 

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

Pozemky zemědělského půdního fondu zasažené návrhovými plochami jsou vyhodnoceny v souladu s platnými 
předpisy (viz kapitola B1-1/6). Vždy je vybráno takové řešení, které je nejvhodnější z hlediska zachování lesa, 
pozemků ZPF, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů. Plně jsou respektována PHO 
vodních zdrojů. 

Návrh řešení územního plánu respektuje vyhlášené chráněná ložisková území 20970000 Lázně Bohdaneč. 

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

Řešené území navazuje na správní celky následujících obcí: 

Čeperka: stávající územní plán, projektant Sdružení U3 Slatiňany, Ing. arch. Jiří Řeřucha a Ing. arch. Kateřina 
Sedláčková, účinnost od 4. 9. 2014, v současné době je pořízena Územní studie s platností od 15.11.2017, 
projektant Ing. arch. Petr Kopecký, A – PROJEKT Pardubice. 

Dolany: Obec má územní plán, projektantem je Ing. arch. Milan Vojtěch, Pardubice, účinnost od 31. 12. 2014. 

Osice: Obec má územní plán ze dne 3. 1. 2007. Projektantem ÚP je REGIO s.r.o. Hradec Králové. Ing. arch. 

Jana Šejvlová. Nyní je pořizován nový územní plán, zadání územního plánu bylo zpracováno v březnu 2016. 

Plch: Obec nemá územní plán. V současné době se o jeho zpracování neuvažuje. 

Podůlšany: Obec má územní plán, projektant Sdružení U3 Slatiňany, Ing. arch. Jiří Řeřucha a Ing. arch. 
Kateřina Sedláčková, účinnost od 17. 4. 2015. 

Praskačka: stávající územní plán nabyl účinnosti 6.12.2016, projektant Ing. arch. Pavel Kramář, atelier SUMA 
Třebechovice pod Orebem, změna č. 2 je v platnosti od 16. 10. 2018. 

Stéblová: Obec má územní plán, projektantem je Ing. arch. Milan Vojtěch, Pardubice. S účinností od 7. 12. 
2015. V současné době je pořízena změna č. 1 a změna č. 2, projektant Ing. arch. Milan Vojtěch, v současné 
době je pořízena změn č. 3 s účinností od 30. 3.2019, projektantem je Ing. arch. Ivana Petrů, Hradec Králové. 

Ve všech ohledech byl návrh ÚP koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí, jedná 

se zejména o zkoordinování průběhů tras dopravní a technické infrastruktury a průběhů sítě ÚSES. 
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B1-1/2  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury: 

A1.  Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, 
 vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR: 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje ČR je uvedeno souhrnně v kapitole B1-1/1.1. 

 vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno souhrnně 
v kapitole B1-1/1.2. 

 vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice, 

Limity využití území uvedené v zadání územního plánu jsou v jeho návrhu respektovány s výjimkou kanalizace 
obce, která součástí podkladů ÚAP nebyla. Pro její zakreslení do výkresu technické infrastruktury bylo použito 

jako podkladu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

ÚP respektuje a rozvíjí požadavky zadání. Slabý ekonomický pilíř obce byl posílen doplnění, nových 
zastavitelných ploch pro hospodářskou činnost. Zastavitelné plochy pro bydlení mimo zastavěné území obce 
byly do ÚP doplněny na základě žádosti vlastníků a obce v případech, kdy již byla zahájena příprava výstavby 
RD. Celková kapacita ploch pro bydlení je vyhodnocena v kapitole B1-1/5. 

Posílení revitalizace centra obce a ochrana krajiny a prvků ÚSES je v ÚP v souladu se zadáním zajištěna. 

A2.   Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území, 
 vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - ZÚR Pk, 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno souhrnně 

v kapitole B1-1/1.2. 

 vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice a průzkumů a 
 rozborů projektanta, 

Přírodní hodnoty uvedené v zadání ÚP územní plán respektuje. Zohledňuje také uvedené kulturní (civilizační a 
urbanistické) hodnoty, které jsou vyznačeny v hlavním a koordinačním výkresu. Hodnoty území jsou také 
specifikovány ve výrokové (textové) části územního plánu. 

 další požadavky na rozvoj obce …. 

Prvky systému ekologické stability byly v ÚP vymezeny včetně jejich ochrany. Zastavitelné plochy pro stavby 
ve volné krajině nejsou vymezeny, jsou vždy vázány na zastavěné území obce v minimálním a dále 
zdůvodněném rozsahu. Charakter obce se návrhem ÚP nemění, stávající urbanistická struktura sídla je 
posílena revitalizací veřejných prostranství. Požadavky na ochranu archeologických nálezů jsou uvedeny v 
odůvodnění ÚP. Hygienická ochrana obyvatel je zajištěna lokalizací a řešením funkčních ploch se specifickými 
podmínkami RZV, jejich další ochrana před havarijními stavy je zajištěna vymezením evakuační plochy. 
Odvodnění území je v ÚP komplexně řešeno včetně posílení retenční schopnosti území, ukrytí osob v úkrytech 
bylo po konzultaci s HZS Pardubice vypuštěno a nahrazeno jejich ukrytím v místě bydliště, ve škole a ostatních 
veřejných budovách.  

A3.  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch, 

 vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – ZÚR Pk, 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno souhrnně 
v kapitole B1-1/1.2. 

 vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice a průzkumů 
a rozborů projektanta, 

Požadavky územně analytických podkladů byly do územního plánu promítnuty. Podmínky pro využití silných 
stránek a příležitostí byly využity v případech, kdy je možné k jejich realizaci využít územně plánovací 
dokumentace, tj. především v oblasti urbanistické struktury, kvality obytného prostředí a veřejných prostranství, 
posílení hospodářských podmínek, ochrany přírodního prostředí a funkcí ÚSES. ÚP vymezuje nové zastavitelné 
plochy v souladu s předpokládaným demografickým vývojem obce. 

 z průzkumů a rozborů vyplynula potřeba řešení následujících střetů a problémů v území: 

V lokalitě Oplatil je ve znehodnocené ploše vymezeno zastavitelné území Z11 určené pro hromadnou rekreaci. 
Požadavek na zvýšení kvality veřejných prostranství a možností rekreace je v zastavěném území i v krajině 
plněn. Ochrana ZPF je v případě Starých Ždánic komplikovaná, obec na kvalitním fondu leží a je jím obklopen. 
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Při vymezení zastavitelných ploch byla provedena jejich významná redukce oproti stávajícímu územnímu plánu. 
Zastavitelné plochy pro bydlení vyčerpaly rezervy v zastavěném území obce, nové byly, na základě již 
připravovaných záměrů, umístěny v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Umístění těchto ploch 
nezvyšují fragmentaci krajiny a nezasahuje do ÚSES. Přeložka silnice II/333 byla po analýze jejích územních a 
hlukových účinků z řešení vypuštěna. 

 další požadavky na urbanistickou koncepci…. 

Hodnocení požadavků nadřazených dokumentací je uvedeno výše. Stávající územní plán obce byl zohledněn, 
zastavitelné plochy pro bydlení byly redukovány z důvodu demografického vývoje obce a z důvodu ochrany 
tradiční siluety sídla. Všechny zastavitelné plochy mají dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

K ostatním požadavkům uvedeným v kapitole A.1-10: ÚP respektuje stávající urbanistickou strukturu obce, její 
dominantu a centrum. Zachovává a rozvíjí především plochy pro bydlení a zahušťuje sídlo. v jednotlivých 
plochách stanovuje intenzitu zástavby a stanovuje podmínky pro jejich využití. ÚP vymezuje veřejná prostranství 
a veřejnou zeleň ležící mimo ně a doplňuje urbanistickou strukturu obce o nové pěší a cyklistické trasy. 
Vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch a k jejich situování nestanovuje etapizaci. 

Pro všechny funkční plochy jsou stanoveny podmínky jejich využití. Zastavitelné plochy nejsou vymezovány 
v území zatíženém hlukem a emisemi z dopravy. 

POSOUZENÍ NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ÚP STARÉ ŽDÁNICE 

K jednotlivým požadavkům uvedeným v zadání územního plánu: 

Tabulka č. 60 

Položka Popis návrhu Realizace návrhu v ÚP 

1 p. č. 1437, 145/31 
Parcela č. 1437 byla zařazena do zastavěné plochy obce a je určena 
k zastavění RD, parcela č. 145/31 nebyla v KN nalezena. 

2 p. č. 1022 Parcela č. 1022 byla zařazena do zastavitelné plochy Z1. 

3 p. č. 1023 
Parcela č. 1023 je zčásti zastavitelná na zastavitelné ploše Z2 jedním 
RD 

4 p. č. 1434 Parcela č. 1434 je zastavitelná, je součástí zastavitelné plochy Z7 

5 p. č. 378/2 

Parcela č. 378/2 je zastavitelná, je součástí zastavitelné plochy Z7. 
Pozemek je přístupný pouze ze stávající zástavby a je určen k výstavě 
přístřešku pro zemědělskou techniku. Podmínkou jeho využití je 
ochrana stávající vzrostlé zeleně. 

6 p. č. 342/1, 329/2 
Parcely č. 342/1 a 329/2 leží na pozemku, který je určen k zastavění 
(Z15), jsou určeny pro plochy bydlení v rodinných domech venkovského 
typu 

7 p. č. 1075 
Parcela č. 1075 je určena pro výstavbu RD jen v části navazující na 
zastavěné území obce v zastavitelné ploše Z4. 

8 p. č. 1015 Parcela č. 1015 je vymezena jako zastavitelná plocha Z9. 

9 p. č. 1128 a 1127 
Parcely č. 1128 a 1127 byly v části zařazeny do plochy změn v krajině 
NSs určené pro přenesení jezdeckého klubu z centra obce Staré 
Ždánice. 

10 
p. č. 1010/1 a 
1010/2, 23/1, 23/2, 
24 

Parcely č. 10101 a 1010/2 jsou součástí zastavitelné plochy 
venkovského bydlení Z1 (BV), parcely č. 23/1, 23/2 a 24 jsou určeny 
územním plánem pro plochy smíšeného území obytného – 
venkovského ve stabilizovaném území SV1. 

11 
p. č. 626/1, 631/2, 
630 

Parcely č. 626/1 a 626/2 jsou součástí zastavitelné plochy komerčního 
občanského vybavení Z13 (OK). Pacela č. 630 je součástí stabilizované 
plochy DS2 (komunikace); pozemek p. č. 631/2 je stabilizován v rámci 
plochy venkovského bydlení (BV).  

12 p. č. 1247, 1275 
Parcely č. 1247 a 1275 nejsou zastavitelné, jsou vymezeny pro rekreaci 
a pro přírodní prostředí - doprovodnou zeleň vodní plochy Oplatil. 

13 p. č. 1098 
Parcela č. 1098 je nezastavitelná, je součástí nezastavěného území a 
kvalitního zemědělského půdního fondu. 
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Položka Popis návrhu Realizace návrhu v ÚP 

14 p. č. 359/1, 360/2 
Parcela č. 359/1 byla zařazena do přestavbové plochy P1 s možností 
výstavby jedné bytové jednotky správce, parcela 360/2 zůstává v ploše 
přírodní zeleně. 

15 p. č. 1067 
Parcela č. 1067 není zastavitelná, je součástí lokálního biocentra (LBC 
45). 

16 p. č. 1085 
Parcela č. 1085 není zastavitelná, je součástí lokálního biocentra (LBC 
45) a přírodní plochy 

17 p. č. 1144 

Parcela č. 1144 je částečně zastavitelná v rozsahu zastavitelné plochy 
smíšené výroby Z12 (VS), další části parcely jsou vymezeny v rámci 
stabilizované plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské 
podél nadregionálního biokoridoru K71 (při ploše změn v krajině K14). 

18 Lokalita 14 

Lokalita č. 14 dle stávajícího územního plánu byla zařazena do 
zastavitelné plochy Z11 určené pro hromadnou rekreaci, součástí 
zastavitelné plochy a podmínkou jejího využití je ochrana stávající 
vzrostlé zeleně a zeleně nadregionálního biokoridoru K73 v ploše ZP. 

19 p. č. 1109 
Parcela č. 1109 byla zařazena do zastavitelné plochy Z11 s funkčním 
využitím ploch s RZV venkovského bydlení (BV). 

20 p. č. 1179/1, 1179/2 
Pozemky parc. č. 1179/1 a 1179/2 jsou určeny pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru (zastavitelná plocha Z19, RN) a jsou součástí 
nadregionálního biocentra NRBC 8 Bohdaneč.  

21 p. č. 1048 
Parcela č. 1048 je bonitním zemědělským půdním fondem, pro 
výstavbu RD je zde určena jen její část v zastavěné ploše Z8. 

Výše uvedené požadavky návrhů na pořízení ÚP byly prověřeny a jsou v tabulce odůvodněny. V územním plánu 
byly prověřeny plochy výroby a skladování s ohledem na potřeby obce, jejich umístění není ve střetu s ostatními 

plochami a limity. V ÚP jsou zohledněna vydaná územní rozhodnutí předaná projektantovi. 

A4.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejích změn, 

 vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno souhrnně 
v kapitole B1-1/1.2. 

 vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice a průzkumů 
a rozborů projektanta, 

Přeložka komunikace II/333, která byla součástí územního plánu obce, byla z důvodu malé efektivnosti při 
snižování hladiny dopravního hluku a emisí v území a z důvodu omezení ploch pro výhledové rozšíření 
zastavitelných ploch z ÚP vypuštěna. 

 z průzkumů a rozborů vyplynula potřeba řešení následujících střetů a problémů v území: 

Územní plán zvyšuje kvalitu veřejných prostranství. Opatření na snížení hlukové zátěže chráněných území není 

možné v dané lokalitě řešit urbanistickými prostředky, jako nezbytní se jeví organizační dopravní opatření. 

 další požadavky na koncepci veřejné infrastruktury… 

V oblasti dopravní infrastruktury byly splněny požadavky zadání územního plánu spojené s prodloužením 
stávající komunikační sítě, s respektováním cyklistických tras a hipostezek, území bylo posouzeno z hlediska 
dopravních závad. Ochrana zastavěného území před hlukem a emisemi z dopravy byla řešena. Další omezení 
těchto nepříznivých důsledků lze řešit pouze organizačními opatřeními v dopravě. 

V oblasti technické infrastruktury bylo navrženo připojení rozvojových ploch a vyčíslení bilance jejich potřeb. 
Koncepce technické infrastruktury nebrání dalšímu rozvoji území.  

Plochy občanské vybavenosti a veřejní prostranství jsou vymezena v souladu s předpokládaným rozvojem obce 

a platnou legislativou. 
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A5.  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona, 

 vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, 

Vyhodnocení požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je uvedeno souhrnně 
v kapitole B1-1/1.2. 

 vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice a průzkumů a 
rozborů projektanta, 

Prvky ÚSES ÚP obsahuje dle ÚAP a komplexních pozemkových úprav, včetně jejich doplnění o zeleň v krajině 
formou vymezení změn v krajině označených Kn. 

z průzkumů a rozborů vyplynula potřeba řešení následujících střetů a problémů v území: 

Propustnost krajin a její rekreační využití je v ÚP zvýšeno doplněním cest pro pěší a cykloturistiku s využitím 
cest již vymezených v komplexních pozemkových úpravách. ÚSES byl v ÚP umístěn v souladu se ZÚR a Revizí 
lokálního systému ÚSES ORP Pardubice.  

další požadavky na koncepci uspořádání krajiny …. 

ÚP dbá na ochranu ZPF, plochy vymezené na bonitní zemědělské půdě jsou velmi redukovanými plochami, 
které již byly připraveny k využití dle stávajícího územního plánu. Propustnost krajiny, její rozmanitost a 
rekreační využití jsou v ÚP zvýšeny, její hodnoty jsou chráněny a rizika, spojená především s rozvodněním 
Čertůvky, minimalizována. 

Požadavky na umisťování reklamních zařízení jsou v ÚP obsaženy. 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prověřit 

Požadavek na vymezení územních rezerv ze zadání nevyplývá, ÚP však vymezuje plochu územní rezervy R1 

určenou pro výhled bydlení, tj. rozšíření obytných ploch mimo bonitní ZPF. 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

Plochy nadregionálních biokoridorů K71 a K73 jsou v ÚP vymezeny a jsou zařazeny do VPO spolu s lokálními 

prvky ÚSES. 

D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci, 

Územní plán vymezil plochy, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie v případě komplikovaných 
lokalit, ve kterých je stanovení jejich koncepce nebo dohody jejich vlastníků nezbytné pro plnohodnotné využití 
ploch.  

E. Případný požadavek na zpracování variant řešení. 

Požadavek na zpracování variant řešení ÚP nebyl uplatněn. 

F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

Obsah návrhu územního plánu je v souladu s požadavky zadání ÚP a platné legislativy. 

G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Na základě vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. je 
zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území požadováno. Vyhodnocení tohoto 
vlivu je také zjednodušeně uvedeno v kapitole B1-1/4.9. 

B1-1/3  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

V rámci řešeného území se nenacházejí žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje. 
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B1-1/4  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B1-1/4.1  Vymezení zastavěného území 

Vymezení zastavěného území (ZÚ) je stanoveno hranicí zastavěného území vyznačenou v územním plánu 
obce, bylo upraveno na základě terénního průzkumu projektanta provedeného v 09/2012. Zastavěné území 
bylo rozšířeno o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na 
ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky ZÚ, 
a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak porovnáváním s ortofoto 
mapou, tak i aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především s ohledem na zjištění souborů pozemkových 
parcel zpravidla pod společným oplocením se zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, 
tvořících s nimi souvislý celek. S tím souvisí i zdůvodnění rozšíření zastavěného území obce dle odstavce 112 
ZÚR Pk v kapitole A1-1/1.1 (část pozemku 1179/1, přiléhající k domu čp. 206 s drobnými stavbami zařazena 
do zastavěného území a vyjmuta z plochy NRBC 8 Bohdaneč). 

Zastavěné území je zakresleno v grafické části dokumentace územního plánu (tj. Hlavní výkres, Výkres 
základního členění území, Výkres technické infrastruktury, Koordinační výkres a Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu). 

Do zastavěného území jihovýchodně od plochy Z19 byl zařazen na základě požadavku obce prostor BV a DS2 
jako další rozšíření zastavěného území. Podle platného ÚP a na základě územního rozhodnutí stavebního 
úřadu v Lázních Bohdaneč (Stavební povolení č. j. T95/1317-480-2002/Sou/857 ze dne 11. 7. 2002 a Protokol 
z prohlídky stavby ve fázi výstavby č. j. 2063/17/SO/VBe ze dne 1. 6. 2017) je součástí zastavitelné plochy Z19 
(RN) probíhající výstavba rodinného domu, jehož realizace je v rámci předmětné plochy umožněna v rámci 
specifické podmínky využití plochy (viz také připomínka č. 20 ze zadání).  

V rámci úpravy návrhu ÚP Staré Ždánice po veřejném projednání byla prověřena aktuálnost vymezeného 
zastavěného území. Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 1. 10. 2020 v souladu s § 58 stavebního 
zákona, přičemž do něho byla zařazena stabilizovaná plocha technické infrastruktury (TI, dle ÚP) na severním 
okraji řešeného území, ve které se nachází stavba technického vybavení evidovaná v katastru nemovitostí jako 
parcela č. st. 201. Objekt zasahuje také do území sousední obce Osice (k. ú Osice). Do zastavěného území tak 
byla v rámci aktualizace zařazena předmětná st. p. č. 201 a související pozemky p. č. 1415 a 1416 v k. ú. Staré 
Ždánice.  

B1-1/4.2  Koncepce rozvoje obce a ochrana jeho hodnot 

Koncepce rozvoje obce 

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

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

předpokladů jeho udržitelného rozvoje. 

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

územního rozvoje. 

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

Ochrana hodnot 

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

Hodnoty přírodní 

Přírodní hodnota PR01 zahrnuje krajinný ráz území, který je detailně specifikován v kapitole B1-1/4.4. 
Předmětem ochrany je skladba jednotlivých přírodních prvků v krajině, jejich vzájemné vazby a vztahy. Mezi 
základní přírodní prvky patří souvislé plochy polí místně členěné trasami polních cest a bohatou sítí vodotečí, 
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místy i shluky mimolesní zeleně, vodní plochy s doprovodnou vegetací a lesní porosty. Významnou hodnotou 
je zejména pestrá a rozmanitá skladba těchto prvků a jejich vzájemných vazeb, vzniklé drobnější scény a 
prostory i výrazné pohledové horizonty, které jsou tvořeny zejména mimolesní zelení a lesními porosty. 

Plocha pro těžbu nerostných surovin představuje přírodní hodnotu PR02. Jedná se o plochy menšího měřítka 
v jižní části katastru obce, kam zasahuje výhradní ložisko štěrkopísku nadmístního významu, které má své 
ohnisko v katastru obce Dolany. Vzhledem k tomu je nezbytná ochrana tohoto území ve smyslu jeho budoucího 

využití. Navržená ochrana spočívá v umožnění procesu těžby – zajištění přístupu k území. 

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

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

přírodních prvků, v minimalizaci zásahů do těchto prvků, a v jejich vhodném doplnění. 

Skladebné části funkčního a navrhovaného územního systému ekologické stability v řešeném území jsou 
návrhem označeny jako PR05. Ochrana těchto hodnot spočívá v zachování a respektování stávajícího 
funkčního systému a jeho dotvoření nově navrženým tak, aby byl systém ÚSES provázaný a funkční v rámci 
celého řešeného území, v návaznosti na systém ÚSES sousedících správních území. 

Hodnoty kulturní  

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

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

Plošně chráněné území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
(„památkový zákon“) se na řešeném území nevyskytuje. V obci se dále vyskytují nemovité kulturní památky – 
areál kostela sv. Václava (KH02) včetně ohradní zdi s branou, zapsaný v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod r. č. 24046/6-2152 (samostatně kostel - r. č.2152/1, ohradní zeď s branou - r. č.2152/2), socha 
sv. Jana Nepomuckého (KH03) pod r. č.33528/6-5198 a klenutý most přes Opatovický kanál (KH04) pod r. 

č.47148/6-5165. 

Dále jsou v rámci řešeného území specifikovány objekty památkového zájmu, které spoluurčují charakter sídla 
a jsou dokladem kulturně historického i urbanistického vývoje řešeného území. Jde jednak o prvky drobné 
architektury jako je socha sv. Marka (KH05), litinové kříže (KH07 a KH08) a válečný hrob – památník padlým 
(KH09) a jednak o objekty jednotlivých stavení. Tyto objekty svojí půdorysnou stopou, orientací a situací 
v urbanistické struktuře a proporcemi své hmoty dokládají historický vývoj sídla a podílí se výrazně na 
specifickém charakteru obce (KH06, KH10, KH11, KH12, KH13 a KH14). 

Zároveň je celé území obce územím s pravděpodobným výskytem archeologických nálezů, které jsou 
předmětem ochrany ve smyslu památkového zákona (KH15). 

Řešené území je v ÚP vnímáno jako civilizací a činností člověka utvářené prostředí s rozvojovým potenciálem 
v oblasti vztahů sídla, jeho krajiny a podmínek pro život obyvatel obce. Hodnotou území je historické jádro obce 
Staré Ždánice (KU01) dokumentované dále obrázkem č. 3 z mapování stabilního katastru. Návrhem ÚP je 
urbanistická struktura zachována a rozvíjena, předmětem ochrany jsou především veřejná prostranství (KU02, 
KU03, KU04 a KU05) v původní historické zástavbě, vyznačená v grafické části ÚP. Situování sídla v krajině 
včetně jeho nových částí a vztah urbanizovaného území k přírodnímu prostředí vytváří charakter sídla, které je 
předmětem ochrany území. Předmětem ochrany jsou i stávající stromořadí a aleje v rámci sídla (KU06), která 
dotvářejí sídlo zejména pro svou úzkou vazbu na prostory veřejných prostranství. Soubor těchto jednotlivých 
urbanistických prvků vytváří specifický charakter obce. 

Na obrazu sídla v krajině se v podmínkách řešeného území významně podílí také technické hodnoty, zejména 
dopravní i technická infrastruktura (KT01 a KT02), které jsou pro způsob využití řešeného území 
charakteristické. Předmětem ochrany jsou také v minulosti provedené investice do půdy, které ji výrazně 
zhodnocují. Jedná se o odvodnění zemědělského půdního fondu (KT03), meliorace a povrchové nebo 
zatrubněné odvodnění území. Ochrana hodnoty KT03 spočívá v respektování těchto skutečností a v 



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  72 

minimalizaci zásahů do volných ploch ZPF. Technickou hodnotou je také stávající silniční síť včetně místních 
komunikací, technická infrastruktura obce a její veřejné občanské vybavení, tzn. veřejná infrastruktura obce 
(KT04). Tyto jevy dotvářejí charakter sídla a podílejí se na kvalitě jeho obytného prostředí a urbanistických 

hodnot. 

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

B1-1/4.3  Urbanistická koncepce 

Sídlo v kontextu osídlení, vztah k sídelní struktuře 

Historie osídlení obce sahá daleko do minulosti. Krajina středního Polabí byla osídlována až během 11. a 12. 
století. O zakládání drobných vesnic na severozápad od Pardubic se zasloužil benediktinský klášter v 
Opatovicích nad Labem, zničený za husitských válek. Jednou z těchto vesnic, založených jižně od Osického 
návrší, jsou Staré Ždánice.  

První písemná zmínka o Starých Ždánicích je z roku 1339, ale vesnice existovala již před tímto datem. Ždánice 
bývaly rodovým majetkem vladyků ze Ždánic, jejichž tvrz zanikla bez výraznějších stop. Raně gotický kostel sv. 
Václava ve Starých Ždánicích byl postaven roku 1339 na místě původního románského dřevěného kostelíku. 

Během času byl několikrát stavebně upravován. 

Na jih a východ od vsi se rozkládaly veliké rybníky, napájené Opatovickým kanálem, jehož tok protíná území 
vsi. Zánik pernštejnské rybniční soustavy změnil okolí Ždánic, vodní hladiny rybníků vystřídaly louky a pole. 
Někdejší rozsáhlou rybniční soustavu dnes ve Ždánicích připomíná jen Opatovický kanál. 2 

 

Obr. č. 2 Müllerovo mapování řešeného území 

Z mapy je zřejmá dlouhodobě zachovaná územní struktura území: obce Podůlšany, Opatovice, Krásnice, 
Libišany. Ždánice a Dolany. Staré Ždánice se prostorově rozvíjely jako samostatná obec zejména jižním 
směrem k bývalým Novým Ždánicím, se kterými se postupně spojily. Návrh územního plánu na tento vývoj 

navazuje a posiluje kompaktnost sídla a jeho vztah k volné krajině. 

 
2 V přehledu bylo využito historického popisu na portálu obce www.obeczdanice.cz 
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Komplexní uspořádání sídla a krajiny 

Historický vývoj území obce 3 

 
Obr. č. 3 Stabilní katastr z r. 1840 

Urbanistická struktura původní obce reagovala na místní podmínky. Ze stabilního katastru obce roku 1840 lze 
sledovat rozdělení zástavby obce do relativně samostatných celků, vždy s vlastním veřejným prostorem. 
Struktura zástavby reaguje na protnutí obce patrně zamokřenou nivou Ždánické strouhy (Čertůvky) a polohu 
historických cest spojujících obec se sousedními sídly. Jádro obce zůstává na levém břehu strouhy v okolí 
kostela sv. Václava. Zde se nachází nejstarší zástavba mimo dvou stavení situovaných u Opatovického kanálu, 
nazývané dříve Nové Ždánice. Situaci v polovině 18. století dokumentuje předchozí obrázek. 

V následujícím období došlo postupné zástavbě prostoru mezi Starými a Novými Ždánicemi a ke spojení obou 
lokalit do jednoho urbanistického celku Starých Ždánic. Obyvatelé obce se zabývali, vzhledem k příznivým 
přírodním podmínkám, hlavně zemědělstvím a řemeslnou výrobou. Nevelká vesnice, jejíž velikost klesala od 
846 obyvatel v roce 1900 k 581 v roce 2001, přesto měla, před druhou světovou válkou, pětitřídní patrovou 
školu. V počátku 20. století se obraz obce výrazně nezměnil, počet obyvatel však narostl na 800, postupně však 
klesal až na téměř polovinu. Po roce 1990 počet obyvatel opět narůstal. 

Charakteristika stávajícího stavu území 

Staré Ždánice jsou stabilní venkovskou obcí, v současné době mají cca 700 trvale bydlících obyvatel s 
předpokladem pokračování jeho mírného nárůstu. Pozitivem rozvoje obce je její poloha vzhledem k velkým 
městům aglomerace (Pardubice a Hradec Králové) a dobré dopravní napojení (silnice II. třídy II/333 Lázně 
Bohdaneč – Hradec Králové a napojení na dálnici D11), které vytvářejí předpoklady pro pracovní příležitosti 

obyvatel obce, včetně migrace obyvatel velkých měst do menších sídel.  

Obec Staré Ždánice je sídlem Obecního úřadu s přirozeným spádem ke krajskému městu Pardubicím a 
částečně také k Hradci Králové. Občanská vybavenost odpovídá velikosti obce. Základní občanskou 
vybavenost v obci zastupuje budova obecního úřadu, ve které se nachází prostory obecního úřadu, obřadní sál 
a knihovna s veřejně přístupným internetovým pracovištěm. V její blízkosti se nachází Obecní dům, který 
zahrnuje Obecní hospodu, kulturní sál s jevištěm a prostory pro občany a jejich zájmové akce a samostatné 
služby: Kadeřnictví a holičství, Kosmetika, Rehabilitační masáže apod. Obec má Základní školu pro 1. – 4. 
ročník, ordinaci lékaře, pobočku České pošty, Hasičskou zbrojnici a Waldorfskou mateřskou školu a prodejnu 
smíšeného zboží Jednota.  

V centru obce stojí kostel sv. Václava, který je obklopen funkčním hřbitovem. V obci se dále nachází fotbalové 
hřiště TJ Sokol se sociálním zázemím, šatnami a občerstvením. 
Jako odpočinkovou zónu lze využít park kolem umělé vodní nádrže před hasičskou zbrojnicí. V obci je funkční 
nezisková organizace Jezdecký klub – Staré Ždánice. 

Novodobá zemědělská výroba velkovýrobního charakteru je v současné době soustředěna ve východní části 
obce. Na zemědělském půdním fondu hospodaří Agrodružstvo KLAS Kříčeň a po roce 1989 další soukromě 
hospodařící zemědělci. Celé širší území je intenzivně zemědělsky využíváno se zaměřením především na 
rostlinnou produkci, převážná výměra pozemků je zorněna a meliorována. Zemědělská velkovýroba se 
v zástavbě dále již rozvíjet nebude, uvolněné prostory venkovského osídlení je možné následně využít pro 
podnikání, neohrožující obytné prostředí. 

 
3 S využitím informací o vývoji obce z portálu obce Staré Ždánice 
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V jižní části obce leží rozsáhlé vodní plochy písníků. V obci se nacházejí další provozovatelé soukromých 
firem: EXVER FOOD s.r.o. – velkoobchod potravin, Vrata a brány s.r.o., Vladimír Mádlo – výroba motorových 
rogal, autoopravny Josef Vodička, fa. LOCAR s.r.o., Zdichynec a dále Lesoškolky, Parkové úpravy a jiní. 

Původní zástavba vesnických stavení a jejich hospodářství, která navazovala na historickou komunikační síť, 
se výrazně nezměnila. Historické jádro – okolí kostela sv. Václava a volný prostor návsi zůstaly zachovány. 
Postupně byly venkovské statky přeměňovány na objekty sloužící především bydlení bez výrazných 
architektonických změn.  Do struktury obce byly doplněny novostavby rodinných i bytových domů. Historický 
vývoj urbanistické struktury obce a včetně objektů respektoval historické jádro a historicky vzniklá veřejná 
prostranství. 

Návrh územního plánu tyto podmínky výrazně nemění, pouze prostor stávající zemědělské velkovýroby je určen 
k přestavbě (plocha P1). V obci jsou vymezeny, v souladu s předpokládaným demografickým vývojem, 
zastavitelné plochy pro bydlení a pro malé a střední komerční provozovny. ÚP posiluje komplex funkcí 
přírodního prostředí v zastavěném území a ve volné krajině. 

Zastavěné území obce 

Zastavěné území obce bylo vymezeno dne 26. 9. 2012 za použití výsledků předchozích průzkumů území, 
aktualizace územně analytických podkladů, stávajícího územního plánu obce a poznatků zjištěných 
zpracovatelem při terénním průzkumu území. Upraveno bylo v květnu 2019 v jižní části území v souvislosti 
s novým vymezením NRBC 8 Bohdaneč a zastavěného území obce a dále v říjnu 2020 v rámci úpravy 
dokumentace pro opakované veřejné projednání. 

Hlavní urbanistické funkce 

Bydlení 

Demografický vývoj obce je od roku 2000 stabilizovaný, přírůstky počtu obyvatel, jak ukazuje následující 
tabulka, jsou minimální. 

Tabulka č. 61 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet obyv. 
k 1. 1. 

588 593 614 623 625 621 629 667 669 703 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

701 701 770 742 724 708 703 676 677 671 

Podmínky pro bydlení jsou v území dobré a obec, vzhledem ke své poloze uprostřed aglomerace Pardubice – 
Hradec Králové a vzhledem k rekreačnímu zázemí, vykazuje velký rozvojový potenciál. Stanovení potřeby ploch 
pro bydlení je uvedeno dále a vychází z následujících předpokladů: 

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

V ploše pro bydlení jsou předpokládány, tak jak je to nyní obvyklé, mimo funkci bydlení také drobné provozovny 
nerušící její hlavní funkci. Rozvoj ploch pro bydlení vytváří současně předpoklady pro řešení problému stárnutí 
obce. 

Návrh územního plánu výrazně redukuje zastavitelné plochy podle platného územního plánu. V souladu se 
záměrem přednostního využití zastavěných ploch, umísťuje zastavitelné plochy pro bydlení především do 
zastavěného území a dále do lokalit, které byly vymezeny již v platném ÚP z důvodu zachování kontinuity 
rozvoje území a oprávněného očekávání vlastníků dotčených pozemků. Tyto plochy bezprostředně navazují na 
urbanistickou strukturu obce, kterou dotvářejí, stabilizují rozsah urbanizovaného území a jeho vztah k volné 
krajině. 

Rekreace a sport 

Stávající plochy rekreace a sportu jsou územním plánem stabilizovány. Jedná se především o plochy 
sportovních hřišť umístěných v rámci sídla. Jako velký potenciál území se jeví (mj. s odkazem na územní studii 
Čeperka – Oplatil Pardubického kraje) využití stávajících vytěžených ploch na jihu správního území obce a dále 
v prostoru obce Čeperka pro rekreaci obyvatel nadmístního charakteru. Při rekreačním využití tohoto území byl 
respektován přírodní krajinný ráz s optimálním vyvážením zastavitelných ploch a ploch přírodního charakteru. 
Vzhledem k významu lokality je nutno klást důraz na kvalitu umísťovaných objektů v území a respektování 
charakteru území, z tohoto důvodu územní plán stanovuje jako podmínku pro využití zastavitelné plochy Z19 
(RN) zpracování územní studie. Jako další možnost pro rekreaci obyvatel a návštěvníků území se nabízí obnova 

cestní sítě v území, zejména podpora dopravního a pěšího propojení sídel. 
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Občanská vybavenost (základní a regionální) 

Plochy občanského vybavení jsou v obci zastoupeny dostatečně, obec patří v rámci ORPu k jedné 
z nejvybavenějších (zdroj – ÚAP Pk). V obci se nacházejí: objekt obecního úřadu, prodejna potravin a 
restaurace, se službami pro obyvatele v centru obce a dále objekt základní školy a pošty. Tyto objekty tvoří 
základní občanskou vybavenost pro obyvatele obce. Stávající plochy občanského vybavení veřejného 
charakteru je nutno ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely. Vymezenou plochou v sídle 
jsou objekty hřbitova (OH) a plochy sportovních areálů (OS). Plánovaný růst obce nevytváří potřebu nových 
prvků občanské vybavenosti. V RZV ploše bydlení (BV a SV) je kromě bydlení umožněno i umístění podnikání 

v rozsahu, který neovlivňuje kvalitu obytného prostředí. 

Plochy veřejných prostranství 

Jako plochy veřejných prostranství – PV jsou územním plánem funkčně vymezeny plochy, které mají 
významnou kompoziční, prostorotvornou a komunikační funkci – tedy návesní a uliční prostory v zastavěném 
území obce. Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV 
nezbytná zejména podpora funkce pobytové. Součástí veřejných prostranství jsou významné plochy veřejné 
zeleně, jsou vymezeny jako Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – ZV. V zastavitelné ploše Z1 bude 
vymezena plocha pro realizaci veřejného prostranství. Umístění a velikost těchto ploch bude v souladu 

s vyhláškou 501/2006 Sb. a s celkovou koncepcí rozvoje sídla. 

Výroba a skladování 

Řešené území neobsahuje plochy těžké a lehké výroby. Smíšená plocha výrobní byla vymezena v jižní části 
řešeného území pro zahradnictví. Podobná funkce je již zastoupena v zastavěném území obce. Pro drobnou a 
řemeslnou výrobu byla vymezena přestavbová plocha P1, původně plocha zemědělské výroby. 

Doprava 

Obec Staré Ždánice leží na komunikaci II/333. Přes Podůlšany a Čeperku je obec napojena na dálnici D11, 
dálnice D35 a silnici I/37. Na silnici II/333, která prochází jižní částí obce do Hradce Králové a Lázní Bohdaneč, 
se napojují místní obslužné komunikace v území. 

Stávající komunikační síť v sídle je územním plánem potvrzena, jsou na ni napojeny navrhované komunikace 
pro obsluhu rozvojových ploch. Stávající cyklistická a pěší doprava je rozšířena do volné krajiny s využitím 
polních cest vymezených komplexními pozemkovými úpravami. Pěší komunikace v zastavěném území jsou 
navrhovány jako součást veřejných prostranství. Hromadná doprava je v obci řešena autobusy. Napojení na 
vyšší komunikační síť silniční i železniční je dobré. 

Technická infrastruktura 

Stávající technická infrastruktura v řešeném území je rozšířena na území navrhovaných rozvojových ploch. 
Kapacity jednotlivých sítí technické infrastruktury byly v návrhu územního plánu prověřeny. Obec má 
vybudovaný dostatečně kapacitní systém zásobování vodou a odkanalizování pro napojení dalších rozvojových 
ploch. To se týká i systému zásobování elektrickou energií a plynem, který je dostatečný také pro rozvojové 
plochy v tomto území. 

Pro sdělovací kabely nebyla kapacita prověřována. V současné době je zajištěna dostatečná kapacita 
bezdrátové komunikace, v případě potřeby napojení na metalickou síť lze použít napojení na stávající rozvody 
v obci. V obci je možné využít také mobilní síť. 

Ochrana obyvatel 

V případě evakuace budou obyvatelé obce shromážděni v evakuačním prostoru. který je v ÚP vymezen na 
volné ploše. Nouzové ubytování a stravování bude zajišťováno v dočasných zařízeních (např. stany, mobilní 
kuchyňská zařízení).  Zdroj pitné vody je zajištěn místní veřejnou síti, plocha je dobře dopravně přístupná. 

Systém sídelní zeleně 

Ve Starých Ždánicích je sídelní zeleň tvořena především soukromou, vyhrazenou zelení zahrad při rodinných 
domech. Další významnou složkou sídelní zeleně je zeleň veřejně přístupná, která se nachází v rámci veřejných 
prostor obce – jednak v historických veřejných prostranstvích, která byla v návrhu označena jako kulturně 
historické hodnoty struktury obce, a jednak při ploše občanského vybavení v centru obce ve formě veřejného 

parku včetně vodní plochy. Návrh územního plánu respektuje tuto stávající zeleň a doplňuje ji o zeleň přírodní. 

V prostoru obce se nachází velmi hodnotná mimolesní zeleň – především ve formě doprovodné vegetace 
vodotečí, komunikací a břehových porostů stávajících vodních ploch. Tato zeleň je vzrostlá, esteticky, 

prostorově i ekologicky velmi hodnotná. Veškerá zeleň je předmětem ochrany. 

Zásady a prvky prostorové kompozice sídla a krajiny 

Koncept urbanistického prostoru řešeného území je založen na vyváženém využití a prostorovém rozvoji 
následujících částí území: 

- sídlo Staré Ždánice, jako historicky uspořádaný prostor (s výraznou komunikační osou procházející 
centrem sídla) doplněné pozdější výstavbou v bývalých Nových Ždánicích, která sídlo prodlužuje k 
Opatovickému kanálu, 
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- vodní tok Čertůvky s doprovodnou zelení, procházející zastavěným územím, 

- výrazný lesní masív s vodní plochou Oplatil v jižní části řešeného území, 

- převážně travnaté plochy v jihozápadní části území, 

- volná zemědělská krajina, bez výrazných vertikálních prvků. 

Cílem urbanistické kompozice je nalezení konceptu řešení území, který naplní potřeby obyvatel i návštěvníků 
území, jsou to zejména: 

- revitalizace a doplnění jádra obce a veřejného prostoru včetně využití stávající vzrostlé zeleně 
a posílení každodenních rekreačních funkcí uvnitř zastavěného území, 

- uvolnění ploch v zastavěném území pro doplnění rozvojových ploch pro bydlení, v této souvislosti 
přenesení ploch pro jezdecký sport do nové lokality, 

- využití přestavbových území k posílení hospodářských podmínek v obci, 

- využití krajiny pro rekreaci, zvýšení její prostupnosti a rozšíření pěších cest, cyklostezek a hipostezek, 

- řešení problémů měřítka krajiny, návaznost sídla a krajiny. 

Územní plán řeší uvedené cíle především vhodnou lokalizací funkčních ploch v území. Pro jezdecký sport 
vymezuje rozvojovou plochu změn v krajině NSs K15 a uvolňuje část zastavěného území pro bydlení. Součástí 
zastavitelné plochy Z1 bude veřejné prostranství. Pěší doprava s rekreačními prostory je vedena podél jižního 
okraje centra s přístupem do volné krajiny. 

V krajině jsou posíleny pěší a cyklistické cesty doplněné doprovodnou zelení, která vhodně upravuje její měřítko, 
cesty navazují na komunikační systém sídla, zvyšují prostupnost krajiny a zajišťují její vyšší rekreační využití. 

Funkční a prostorové uspořádání sídla a krajiny 

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

Přechod urbanistické struktury sídla do volné krajiny řeší návrh pozvolným způsobem, tak aby byl zjemněn 
přechod kompaktní zástavby do prostoru volné krajiny. Prostředkem k tomu je využití soukromé zeleně po 
obvodu sídla, doplnění doprovodnou zelení a propojení sídelní zeleně a vegetace uvnitř sídla se zelení ve volné 

krajině. 

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

B1-1/4.4  Koncepce uspořádání krajiny 

Ochrana a tvorba krajiny 

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

Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny v obci Staré Ždánice je zaměřena na uchování stávajících hodnot, které jsou 
prezentovány zejména uceleným systémem sídelní zeleně, který zahrnuje plochy soukromých zahrad i plochy 
veřejné zeleně, ta je navázána v prvé řadě na veřejná prostranství v obci a komunikace a dále pak systémem 
mimolesní zeleně, která tvoří doprovod síti cest a vodotečí, především pak toku Čertůvky, která prochází celým 
řešeným územím. Ucelenou plochou určenou k ochraně je v jižní části vodní plocha Oplatil s doprovodnou 

zelení, včetně krajinné osy Opatovického kanálu včetně zeleně. 

Koncepce rozvoje směřuje ke stabilizaci stávajícího území a s tím souvisejícímu kvalitativnímu posunu 
stávajícího prostředí. To znamená především zapojení sídla do krajiny prostřednictvím zeleně, provázání a 
dotvoření systému sídelní zeleně, ochranu sídla před negativními vlivy stávající dopravní a technické 
infrastruktury a vytvoření prostředí zkvalitňujícího bydlení i krátkodobou rekreaci v sídle. 

Krajina řešeného území je krajinou lidskou činností výrazně kultivovanou, s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace, což vyplývá z jejího situování v OB04 a v těsné blízkosti dvou městských aglomerací (Pardubice, 
Hradec Králové). 

Tato krajina má dle reliéfu převážně charakter krajiny rovin (Typologie české krajiny, Löwy & spol., s. r. o., 
Výzkumný úkol MŽP ČR VaV/640/1/03, 2003–2005) typických pro polabskou nížinu, rozsáhlé plochy orné půdy 
jsou vzhledem ke kvalitní půdě intenzivně zemědělsky využívány. Pouze menší plochy v severní části území 
obce lze zařadit do krajin plošin a pahorkatin. Většina řešeného území je charakteristická svou rozlehlostí a 
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otevřeností krajinného prostoru, který je pouze výjimečně členěn liniovou vodotečí či ostrůvkem nebo linií 
mimolesní vegetace. 

Dle způsobů využití území se krajina území obce řadí převážně mezi zemědělské krajiny. Jižní část území patří 
mezi krajiny rybniční. Je charakteristická rozsáhlou vodní plochou Oplatil, která je úzce prostorově svázána 
s krajinnou osou Opatovického kanálu. Celé toto území je provázáno mimolesní vegetací tvořící doprovod 
těchto vodních prvků. Na rozhraní obou typů krajin se pak nachází také lesní porosty, které však v poměru 

k celkové velikosti řešeného území nejsou jeho charakteristickým prvkem.  

Prostupnost krajiny 

Zejména v podélném směru, v severní a v jižní části území, územní plán navrhuje zahuštění sítě polních cest, 
v souladu s návrhem komplexních pozemkových úprav. To umožní dostatečnou prostupnost území, propojení 
jednotlivých ohnisek struktury, funkční i prostorové provázání sídla a volné krajiny. S návrhem trasy jednotlivých 
komunikací pro pěší souvisí i návrh navazujících krajinných úprav, k cestám je navržena doprovodná zeleň, 
která v řešeném území umenší měřítko krajiny a upraví stávající nadměrnou otevřenost krajinné scény. 

Ochrana hodnot 

Cílem návrhu je ochrana stávajících přírodních hodnot: 

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

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

- přírodně krajinářské hodnoty – struktura a měřítko krajiny, přirozené členění volných ploch krajiny 
mimolesní vegetací a jednotlivé krajinné scény – především východní část území, 

- stávající sídelní zeleň ve Starých Ždánicích, 

- kulturní a kulturně historické hodnoty krajiny; zejména tok Čertůvky a Opatovického kanálu a jejich 
prostředí – doprovodná zeleň a břehový porost, a jeho návaznost na další přírodní prvky 
a urbanistickou strukturu sídla, 

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

- přírodní a nerostné zdroje (kvalitní ZPF, ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů peloidů a 

minerálních vod. 

- lokality těžby štěrkopísku). 

Podmínky využití krajiny 

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

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

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

trasami.  

Dopravní a technická infrastruktura v krajině  

Případné novostavby či přestavby dopravní a technické infrastruktury budou probíhat přednostně v situacích 
a trasách na pozemcích s nižší přírodní a krajinářskou kvalitou. Při jejich výstavbě budou minimalizovány 

případné negativní vlivy na přírodní hodnoty a zároveň budou omezeny možné střety s průběhem ÚSES. 

Územní systém ekologické stability 

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

Pro zeleň platí rozdělení na základní funkční typy: 

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

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

Řešení ÚP respektuje tyto hlavní lokality systému krajinné zeleně: 

- doprovodná zeleň komunikací 
- stávající vodní toky a plochy s doprovodnou zelení 
- územní systém ekologické stability 
- lesní porosty 

Krajinné hodnoty jsou respektovány a chráněny: 

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

- prostřednictvím funkčního vymezení ploch lesa 
- zařazením přírodní krajinné zeleně do systému ÚSES 
- péčí o stávající a dalším doplňováním doprovodné zeleně u komunikací i vodotečí 
- vymezením a usměrněním využití krajiny 

Plochy změn v krajině 

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

K1 – založení vegetačního doprovodu polní cesty při západní hranici řešeného území v souladu s KPÚ 

K2, K3 a K4 – založení vegetačního doprovod souboru polních cest a mezí v severozápadní části řešeného 
území v souladu s KPÚ 

K5 – založení a popř. doplnění vegetačního doprovodu vodního toku Čertůvky, součást ÚSES 

K6 a K7 – založení a popř. doplnění vegetačního doprovodu vodního toku Čertůvky a navazující mimolesní 
zeleně, součást ÚSES 

K8 a K14– založení a popř. obnova a doplnění vegetačního doprovodu vodního toku Opatovického kanálu, 

součást ÚSES 

K9 – založení a obnova vegetačního doprovodu polní cesty při západní hranici zastavěného území obce 
směrem k jihu, v souladu s KPÚ 

K10 a K11 – založení a obnova mimolesní zeleně navazující na vegetační doprovod vodního toku Čertůvky 
a navazující mimolesní zeleně, součást ÚSES  

K12 – založení a obnova souboru polních cest v jižní části řešeného území, při silnici II/333, v souladu s KPÚ, 
částečně součást ÚSES 

K13 – založení vegetačního doprovod polní cesty v jihozápadní části řešeného území, v souladu s KPÚ 

K15 – vytváří podmínky pro přestěhování plochy jízdárny koní, která je dosud umístěna v centrální části obce a 
v jejíž rozsahu byla vymezena zastavitelná plocha Z1 pro bydlení. Přesunem jízdárny mimo zastavěné území 

obce dojde ke zlepšení hygienických podmínek v území rezidenční zástavby.  

Navržené založení či obnova vegetačního doprovodu cest bude řešeno použitím zeleně přirozené druhové 
skladby. 

Vegetační doprovody cest 

Již od 18. století nastává v našich zemích cílevědomá tvorba doprovodné zeleně u komunikací. Tehdy byly 
vysazovány hlavně vrby, později lípy a koňské kaštany. Další vývoj osázení se přiklonil k ovocným stromům, 
protože v rámci struktury zemědělsky užívaných pozemků bylo málo ploch určených pro ovocnářství. 
V současné době však tato původně hospodářská nutnost ztratila na významu. Do popředí se dostala možnost 
rozšíření zeleně do krajiny bez narušení možnosti obdělávání půdy. Je tedy třeba důsledně dbát na to, aby 
všude tam, kde je to možné, byly i polní komunikace doplněny výsadbou. 
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B1-1/4.5  Návrh systému ÚSES 

Územní systém ekologické stability (USES) je vybraná soustava vnitřně ekologicky stabilnějších segmentů 
krajiny, účelně rozmístěných na základě funkčních a prostorových kritérií. 

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

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

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

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

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

svými parametry: 

 lokální  
 regionální  
 nadregionální 

Řešené území je součástí dokumentu: Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce 
s rozšířenou působností Pardubice – zpracovatel Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, Brno 

– zak .č. 1011 / 03-08/2010. v řešeném území byly provedeny komplexní pozemkové úpravy. 

Připomínka týkající se LBC 46 byla řešena v ÚP obce Čeperka. 

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

úroveň nadregionální 

nadregionální biocentrum 

NRBC 8 – Bohdaneč – navazuje na k. ú. Staré Ždánice 

nadregionální biokoridory 

NRBK K73 – Bohdaneč – Vysoké Chvojno – osa vedena po Opatovickém kanálu 

NRBK K71 – Žehuňská obora   - Bohdaneč 

Nadregionální biokoridory jsou vymezeny osou a ochranným pásmem. 

Osa NRBK 

minimální šířka osy 40 m je vymezena. 

Ochranné pásmo NRBK (nárazníková zóna) 

se odvozuje z maximální vzdálenosti lokálních biocenter - 2 km napříč od osy NRBK po obou stranách. V tomto 
vymezeném území je důležitá podpora ekologické stability krajiny. Je ji možné zmenšit v místech, kde nejsou 
potenciální podmínky pro existenci příslušných typů ekosystémů. Celé katastrální území obce se nachází 
v ochranné zóně NRBK. Územní plán vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy. Všechny tyto pozemky 
splňují podmínku pro vyjmutí z ochranné zóny NRBK.  Zastavitelné plochy v současné době jsou využívány 
převážně jako orná půda a ani při využití, které jim určuje územní plán, zde není předpoklad pro existenci 

příslušných typů ekosystémů. 

úroveň lokální  

biocentra 

 LBC 44 Olšiny - k.ú. Staré Ždánice 

 LBC 45 Na Čertůvce – k.ú. Staré Ždánice 

 LBC 46 Ve Studánkách - k.ú. Staré Ždánice, k.ú.Čeperka 

biocentra ležící na sousedních k.ú. navazující na síť ÚSES v k.ú. Staré Ždánice 

 LBC 43 Na Mělích – k.ú. Dolany – vložené na NRBK K 71 

 LBC 47 U sadu – k.ú. Podůlšany a k.ú. Čeperka – vložené na NRBK K 73 

 LBC 3/1 Na Ohradě – k.ú. Krásnice 
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biokoridory 

 LBK 34 K Dolanům – při kat. hranici k.ú. Dolany u Pardubic a k.ú. Staré Ždánice  

 LBK 35 Čertůvka – k. ú. Staré Ždánice  

 LBK 36 a Ždánická stoka – k. ú. Krásnice a k.ú. Staré Ždánice 

 LBK 36 b Ždánická stoka – k. ú. Podůlšany a k.ú. Staré Ždánice 

V rámci návrhu ekologické sítě byla rovněž navržena síť ozelenění – OZ – podél polních cest a mezí. Cesty 
jsou číslovány podle plánu společných zařízení. 

Charakteristika prvků ekologické sítě: 

Tabulka č. 62 

Poř. 
č. 

Název Současný stav Návrh opatření 
Výměra (ha) 
LBC Délka 

(m) LBK 

 NRBK 8 Bohdaneč centrum je funkční 
doplnit břehový porost, 
zachovat prostupnost 

území 
30 

 
NRBK K 73 

Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno 

koryto Opatovického kanálu 
se starými hodnotnými 

porosty 

doplnit břehový porost, 
zachovat pruh podél toku 

v šířce celkem 40 m 

 

 

 
NRBK K 71 

Žehuňská obora – 
Bohdaneč 

vede z NRBC Bohdaneč 8– 
téměř celá trasa je k založení 

založit NRBK přirozenou 
druhovou skladbou 

 

44 LBC Olšiny louka zarůstající nálety dřevin 
postupně zalesňovat 
přirozenou druhovou 

skladbou 
4,55 

45 LBC Na Čertůvce částečně funkční, část založit 

založit lesnickým 
způsobem přirozenou 

druhovou skladbou, louky 
udržovat extenzívně, 

stávající porost doplňovat 
přirozenou druhovou 

skladbou 

3,01 

46 LBC Ve Studánkách 
částečně existující, břehové a 

doprovodné porosty, orná 
půda 

ve stávajících porostech 
provádět jen sanitární 
zásahy, na orné půdě 

zalesnit přirozenou 
druhovou skladbou 

vložené na 
NRBK K73 

3,09 

34 LBK K Dolanům 
Ždánická stoka s ojedinělým 
břehovým porostem, kulturní 

louky 

doplnit břehový porost 
výsadbou přirozených 
druhů, přilehlé louky 
extenzívně udržovat 

829 

35 LBK Čertůvka 
Ždánická stoka (Čertůvka) 
s ojedinělými nálety dřevin 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 

zatravnit 

1.314 

36a LBK Ždánická stoka 
Ždánická stoka s přítokem 

s ojedinělým břehovým 
porostem 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 

zatravnit 

1.089 

36 b LBK Ždánická stoka 
Ždánická stoka s přítokem 

s ojedinělým břehovým 
porostem 

doplnit břehový porost 
přirozenou druhovou 
skladbou, ornou půdu 

zatravnit 

739 

Na síť ÚSES navazuje návrh systému ozelenění stávajících i nově navržených cest (v souladu s KPÚ) a mezí. 
Tento systém je návrhem začleněn mezi plochy změn v krajině a plní funkci analogickou interakčním prvkům 
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systému ÚSES. Zlepšuje průchodnost krajiny, její ekologickou pestrost a různorodost, umožňuje zlepšení 
provázanosti jednotlivých přírodních prvků a obohacuje krajinný obraz. V rámci návrhů opatření je zahrnuto 
doplnění zeleně v těchto plochách přirozenou druhovou skladbou. 

Plocha NRBC 8 Bohdaneč byla v ÚP upřesněna, na pozemku č. 1179/1 bude jeho část přiléhající k obytnému 
domu vyjmuta – jedná se o upřesnění biocentra, které nebude ve své funkci omezeno. 

Založení nebo doplnění krajinné zeleně, včetně sítě ÚSES 

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

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

betulus). 

Doporučené druhy pro výsadbu: 

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

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

Výše uvedené druhy jsou doporučené pro obecné podmínky zdejšího území. Nejsou vyjmenovány všechny 
vhodné druhy (např. pro vlhké nebo zamokřené stanoviště). Při návrhu ozelenění konkrétní lokality je třeba 

přihlédnout k jejím přírodním podmínkám (např. příslušnost k STG). 

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

Zalesnění 

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

Funkční regulativy 

Přípustné 

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

Podmíněně přípustné 

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

Nepřípustné 

Umísťování staveb, terénní úpravy, intenzivní využití vodních ploch, luk a ploch nízké a vysoké zeleně 
k rekreačním nebo hospodářským účelům. Intenzívní chov ryb a jiných živočichů (např. kachen) na vodních 
plochách, které jsou součástí sítě ÚSESp V plochách biocenter a biokoridorů LBC 45 a LBK 35 nepoužívat 
zalesnění nebo takových úprav, které brání snadnému odtoku vybžených vod. 

B1-1/4.6  Koncepce veřejné infrastruktury 

B1-1/4.6.1 Dopravní infrastruktura 

Úvod 

V této části zpracovaného ÚP obce se řeší dopravní infrastruktura v rámci katastru obce Staré Ždánice a to: 

- silniční doprava 
- doprava v klidu 
- pěší doprava 
- cyklistická doprava, hipostezky 
- autobusová doprava 

Součástí není řešení letecké, železniční a vodní dopravy. 

Veškeré níže uvedené skutečnosti jsou patrny ve výkresové části ÚP.  
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Zhodnocení stávajícího stavu 

Zhodnocení stávajícího stavu je zpracováno na základě osobní pochůzky zpracovatele této textové části. 

Obcí procházejí jednak krajské silnice a jednak i místní komunikace. Obec je rozložena víceméně podél 
krajských silnic a to II/333, dále potom III/0373, III/32312, III/3237 a III/32316. Tyto krajské silnice tvoří páteřní 
komunikační síť. Místní komunikace jsou napojeny na krajské silnice a dotvářejí páteřní komunikační síť. 

Krajské silnice: 

- silnice II/333 byla před cca 5-ti lety modernizována a je ve velmi dobrém stavu a to vč. odvodnění 
povrchových vod ze silnice. Tato silnice obec napojuje jednak na město Lázně Bohdaneč a jednak na 
dálnici v MUK Opatovice. 

- silnice III/0373 je ve stavu značně narušené krytové vrstvy, částečně ukončena silniční obrubou, je 
viditelné, že odvodnění povrchových vod je třeba rekonstruovat. 

- silnice III/32312, III/3237 a III/32316 jsou ve stavu, kdy živičný kryt silnic dosluhuje a to hlavně vlivem stáří. 
Zpevnění je ukončeno zvýšenou silniční obrubou a to oboustrannou. Pro tyto silnice je typické a to je 
omezená funkčnost odvodnění povrchových vod. 

- v roce 2013 začala obec, podél krajských silnic, s realizací chodníků. Realizace chodníků v roce 2014 
pokračovala další etapou a je předpoklad, že do konce roku 2014 budou chodníky podél krajských silnic 
dobudovány.  

- šířky krajských silnic III. tříd jsou dostatečné a to je 6,0 resp. 6,50m. Šířka silnice II. třídy je cca 8,0m.   

Místní komunikace: 

Místní komunikace jsou jednak v prašné úpravě, pro většinu ale platí, že jsou v živičné úpravě, resp. dlážděné. 

Pokud se týče prašných komunikací, tak tyto jsou naprosto v nevyhovujícím stavu, neboť zcela chybí jejich 
odvodnění povrchových vod. Jedná se hlavně o komunikace kolem Bytových domů. Komunikace se živičným 
povrchem mají sice odvodnění povrchových vod, ale stav vozovek vykazuje lokální nerovnosti v niveletě. Pro 
většinu MK platí, že jsou jednopruhové pro obousměrný provoz bez výhyben. Místní komunikace v nové 
zástavbě RD (lokalita BV ve směru na Dolany) jsou nové s krytem ze zámkové dlažby.  

Obcí prochází i regionální cyklotrasy, a to č. 4040 ve směru od Podůlšan přes Staré Ždánice směrem do Lázní 
Bohdaneč, a dále potom nadregionální cyklotrasa č. 4200 a to z Hrádku u Nechanic přes Libčany, Osice do 
Starých Ždánice s pokračováním přes Dolany, Hrádek do Pardubic.  Dále se v katastru obce nachází množství 
polních, resp. lesních cest a také účelových komunikací. 

Intenzita dopravy na silnici II/333 byla v roce sčítání dopravy (2010) cca 3.000 vozidel/průměrný den. Intenzita 
dopravy na krajských silnicích III. tříd je, dle interního sčítání provedeného OÚ se pohybuje v rozsahu cca do 
1.000 vozidel/průměrný den. Intenzita dopravy na místních komunikacích je minimální, dle interního sčítání 

provedeného OÚ, se pohybuje v desítkách vozidel/průměrný den. 

Návrh nových úprav 

Silniční doprava 

a) Silnice  

Dopravu lze rozdělit na místní a tranzitní, obě se dotýkají kvality života v obci, přičemž citelný dopad na kvalitu 
života má doprava vedená po silnici II/333. Místní doprava se citelně dotýká centrální části obce, tranzitní je 
z 90% vedena po silnici II/333. Silnice II/333, jak již bylo konstatováno výše, je nově opravena a nebude 
v dalších, cca 10letech, potřebovat žádné opravy (pouze běžnou údržbu). Proto se návrh úprav týká pouze 

silnic III. tříd a to bez výjimky: 

- pro tyto silnice je typická skutečnost více méně dožilé krytové vrstvy. Proto by se měla snaha zástupců obce 
napřímit směrem k vlastníkovi těchto silnic (Pardubickému kraji) o zařazení oprav těchto silnic do plánů 
Pardubického kraje. Opravy by se měly realizovat ještě v době, kdy není narušena konstrukce zpevnění silnic 
a ještě nedochází k destrukci vozovky, 

- dále je typické pro krajské silnice nedostatečné odvodnění povrchových vod a to jednak vlivem malého počtu 
odvodňovacích zařízení resp. zanesenou dešťovou kanalizací vč. UV. Toto je úkol pro OÚ, neboť dešťová 
kanalizace je v majetku obce. Zde se doporučuje pročištění stok dešťové kanalizace a UV. Doplnění o nové UV 
by se mělo uskutečnit v době oprav silnic. 

Závěrem lze konstatovat, že pokud bude dosaženo oprav včas, tak se zabrání větším škodám na silnicích, a to 
hlavně z důvodů vsakování povrchových vod do krytu, resp. konstrukce, s následným dalším trháním vozovky 
vlivem mrazů.  

b) Místní komunikace  

Místní komunikace lze rozdělit na stávající a nově navrhované vlivem dostavby v obci. 

Místní komunikace ve stávající zástavbě jsou vesměs v živičné úpravě (asfalt, betonový kryt), resp. nezpevněné 
(prašné). 
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Mezi ty nezpevněné patří MK k navrhované shromažďovací ploše pro evakuaci, která je prašná. Musí se jednak 
zpevnit (nejlépe s živičným krytem) a jednak, a to je podmínka, rozšířit na dvoupruhovou komunikaci a tím 
zajistit dobrou dopravní obslužnost evakuační plochy pro případ použití. 

Další nezpevněné MK a to vč. manipulačních ploch jsou komunikace u bytových domů. Zde se doporučuje 
zpevnit jak komunikace příjezdu, tak i manipulační plochy se zřízením (vyznačením) ploch pro parkování, aby 
nedocházelo k parkování na plochách veřejné zeleně. 

Ostatní MK jsou zpevněné, a to se živičným krytem, který je vesměs v dobrém stavu bez potřeby velkoplošných 
oprav (jsou pouze nutné lokální opravy). Zpracovatel se kloní k zachování těchto MK ve stávajících směrových 
i šířkových poměrech, které zvýrazňují vesnický ráz, neboť většina MK je ukončena slepě a tudíž slouží pouze 
pro provoz zde bydlících (nejsou průjezdné pro místní tranzit). Doporučuje se pouze lokální opravy propadlých 
míst komunikací a pročištění, a tím zajištění funkčnosti, odvodňovacích zařízení a to vč. dešťové kanalizační 
sítě. 

Místní komunikace v navrhovaných zónách pro bydlení (rozvojové zastavitelné plochy): Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z11, 
Z12, Z15 a částečně Z7 se doporučují realizovat v základní šířce komunikace 5,50 m (dvoupruhové) s tím, že 
slepé MK budou ukončeny obratištěm (podmínka IZS). Prostor místní komunikace zde musí být min. 9,0 m. 
Tyto lokality budou dopravně napojeny hlavně na silnice III. tříd (musí splňovat podmínky dané platnými 

předpisy např. ČSN, TP, …), výjimečně se jedná o napojení prodloužením stávajících MK. 

Plochy pro hromadnou rekreaci se budou řešit samostatně s důrazem na konkrétní využití těchto ploch (je třeba 
vybudovat parkoviště s dostatečnou kapacitou, neboť je předpoklad jejich širší využití). Napojení těchto ploch 
bude na krajské silnice a musí splňovat podmínky dané platnými předpisy (ČSN, TP, …). 

Plochy pro smíšenou výrobu (Z12) a pro občanskou vybavenost (Z13 a P1) jsou plochy v soukromém vlastnictví, 
které jsou již v současné době využívány pro výše uvedené účely a jedná se pouze o jejich rozšíření, resp. 
doplnění. I zde platí zásady jako pro plochy pro hromadnou rekreaci (parkoviště pro zákazníky, napojení na 
silnice, ...). 

Doprava v klidu 

Doprava v klidu se navrhuje řešit jednak v místech pro hromadnou rekreaci a jednak v místech pro občanskou 
vybavenost, resp. smíšenou výrobu. Zde se doporučuje řešit (v součinnosti s postupem rozvoje těchto ploch) a 
realizovat parkoviště v kapacitě odpovídající velikosti a účelu jednotlivých areálů.  

Parkování ve stávající zástavbě je víceméně vyřešeno, a tudíž není třeba nějakých speciálních úprav. Pouze je 
třeba vytěsnit případné parkování v zeleni (u bytových domů) na vybudované zpevněné plochy. 

V nově navrhovaných rozvojových zónách, se doprava v klidu neřeší, počítá se s parkováním jednak na 
pozemcích RD, resp. na obousměrných MK. 

Závěrem lze konstatovat, že je třeba preferovat stání na vlastních pozemcích s tím, že veřejná parkoviště 
(v dostatečných kapacitách) budou realizována pouze v místech občanské vybavenosti, resp. hromadné 
rekreace. 

Při vzniku nových firem je nutno požadovat vybudování dostatečně dimenzovaných parkovišť pro zaměstnance 
i zákazníky těchto firem. 

Při návrzích nových parkovišť je nutno respektovat platné ČSN vč. všech souvisejících předpisů a vyhlášek (vč. 

vyhl. č. 398/09Sb.). 

Pěší doprava 

V průtahu obce, podél centrálních krajských silnic, se v současné době začaly budovat obslužné chodníky 
umožňující bezpečný provoz všech chodců (i zrakově a tělesně postižených) po obci. Realizace těchto chodníků 
bude dokončena v roce 2014. Součástí je i, nově dle platných předpisů, řešení stávajících úrovňových 
přechodů, resp. míst pro přecházení. 

Chodníky podél MK ve stávající zástavbě zcela chybí, MK jsou využívány pro smíšený provoz – s ohledem na 
intenzitu provozu (velmi malá), lze tuto praxi akceptovat. V nových zónách pro bydlení se ovšem doporučuje 
provoz chodců oddělit od provozu vozidel vybudováním chodníků.   

S ohledem na navržení plochy pro rekreaci Z19 se navrhuje rekonstruovat chodník z prostoru stávající zástavby 
podél vodní nádrže směrem k hospodě (s nutnou rekonstrukcí lávky přes tok Čertůvky). Dále se doporučuje 
dobudovat obslužné chodníky v lokalitě u kostela a za obecním úřadem. 

S ohledem na ráz krajiny a přírody v okolí obce, je lokalita Starých Ždánic vhodná i pro pěší turistiku. Zde se 
jeví jako vhodným doplněním stávajících polních a lesních cest, začlenění nově vznikajících cest v rámci 
pozemkových úprav. 

V centrální části obce se proto doporučuje osazení více odpadkových košů, resp. informační turistické tabule. 
Pokud se týká turistů i cykloturistů, tak pro odpočinek lze využít venkovní (i vnitřní) posezení před hospodou 

v centru obce. 

Cyklistická doprava, hipostezka 

Obcí prochází regionální cyklotrasa č. 4040 (Čeperka – Podůlšany – St. Ždánice – L. Bohdaneč). Tato tvoří 
a bude tvořit páteřní cyklo komunikaci, na kterou navazuje místní síť cyklostezek (smíšených), resp. stezek 
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(cest). Severozápadního okraje obce se dotýká a částečně i prochází nadregionální cyklotrasa č. 4200 
(z Hrádku u Nechanic přes Libčany, Osice do Starých Ždánice s pokračováním přes Dolany, Hrádek do 
Pardubic. Pro potřeby cykloturistů slouží i vybudovaný mobiliář jádru obce – před místní hospodou (viz pěší 

doprava). Pouze by bylo třeba rozšířit kapacitu stojanů na kola.  

S ohledem na skutečnost návrhu dostavby zón bydlení se rozhodně jeví jako žádoucí realizace smíšení 
cyklostezky ze zóny Z1 směrem k zóně Z2 s vybudováním nové lávky přes Čertůvku. Dále by bylo vhodné 
propojení zóny Z1 do centrace obce opět smíšenou cyklostezkou. Šířka nově navrhovaných cyklostezek se 
potom doporučuje 3,0 m. 

Pro cykloturistiku po okolí obce se jeví využít jednak stávající síť cest a jednak tyto rozšířit o nově vznikající 
cesty. S ohledem na jejich celkové využití (přístupové cesty na pole, resp. do lesů) nebudou vedeny jako 
cyklostezky ale pouze jako stezky. Doporučuje se jejich zpevnění (stačí alespoň přírodním materiálem) v šířce 
min. 3,50 m. Podél nechráněných cest, resp. cyklostezek, se doporučuje výsadba vhodné zeleně jako ochrany 
před větry – pokud se jedná o stavby v otevřeném terénu. 

Obcí Staré Ždánice vede páteřní trasa hipostezky vedoucí od jižní hranice České republiky s Rakouskem, přes 
Kladruby a Choltice až na severní hranice s Polskem a Německem, přičemž Jezdecký klub Staré Ždánice se 
stará o úsek trasy obcemi Valy, Živanice, Černá u Bohdanče, Lázně Bohdaneč, Staré Ždánice, Osice, Osičky 

a Syrovátka.  

Centrem je a bude Jezdecký klub Staré Ždánice, který bude nově přesunut do zóny NSs. V nově vznikajícím 
areálu je třeba vybudovat i vhodné zázemí pro návštěvníky (např. parkovací plochy – viz doprava v klidu). Zóna 
bude napojena na krajskou silnici křižovatkou. 

Autobusová doprava 

Dopravní spojení obce autobusovou dopravou s městem Pardubice, resp. Lázně Bohdaneč je v současné době 
dvěma linkami. V současné době se jeví tato obslužnost jako dostačující. S ohledem na skutečnost, že dopravní 
obslužnost určuje strategie Pardubického kraje, tak požadavek na případné rozšíření spojů musí zástupci obce 
řešit přes Pk - ODSH.  

B1-1/4.6.2 Vodní hospodářství 

Stávající stav 

Vodní toky 

Obec Staré Ždánice se nachází 10 – 11 km severně od krajského města Pardubice poblíž silnice II – 333 Hradec 
Králové – Lázně Bohdaneč – Přelouč v nadmořských výškách 224 – 226 m n. m. Území je rovinaté v povodí 
řeky Labe, vodoteče jsou Rajská strouha, Opatovický kanál (technická památka), Čertůvka a meliorační odpady. 
Ochrana přírody – vodní toky, vzrostlá zeleň, Opatovický kanál. Ochranná pásma – vodní toky, vodní zdroj, 
silnice, inženýrské sítě, zemědělská výroba, ložiska štěrkopísku a další, blízkost stanoveného ochranného 
pásma II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč ve smyslu zák. č.164/2001 Sb. 
Zástavba v obci podél silnic a místních komunikací, bydlení v rodinných domech venkovského typu se zázemím. 

Vodovod 

Obec Staré Ždánice má veřejný vodovod. Území je zásobováno vodovodem Stéblová – Staré Ždánice, pitná 
voda je dodávaná ze skupinového vodovodu (správce VAK Pardubice a.s.) a splňuje požadavky ČSN 75 7111. 
Vodojem skupinového vodovodu je Kunětická hora (15 000 m3), hlavní řad v obci je proveden z potrubí PVC 
D110, rozvodná síť z potrubí PVC D90 a D63. Na vodovod je napojeno 700 trvale bydlících obyvatel (dle 
podkladů Obecního úřadu Staré Ždánice), což z hlediska spotřeby pitné vody představuje teoreticky následující 
spotřeby: 

Tabulka č. 63 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 65,00 

dtto Qp m3/h 2,71 

dtto Qp l/s 0,75 

Průtok maximální denní Qd m3/d 97,50 

dtto Qd m3/h 4,06 

dtto Qd l/s 1,13 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 10,08 

dtto Qh l/s 2,80 

Splašková kanalizace 

Obec Staré Ždánice má vybudovanou tlakovou splaškovou kanalizaci a ČOV pro cca 722 EO. V roce 2005 byla 
započata a v roce 2006 byla dokončena výstavba I. etapy kanalizace a čističky odpadních vod. Jednalo se 
o vybudování ČOV a části řádů v obci. Čistička byla spuštěna do provozu. V roce 2007 byla zahájena II. etapa 
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výstavby tlakové kanalizace, tak, aby veškeré odpadní vody byly likvidovány na čističce odpadních vod. V 
roce 2008 byla výstavba tlakové kanalizace a ČOV ukončena. 

V obci Staré Ždánice v současnosti žije cca 700 obyvatel, což z hlediska splaškových odpadních vod 
představuje teoreticky následující produkce: 

Tabulka č. 64 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 65,00 

dtto Qp m3/h 2,71 

dtto Qp l/s 0,75 

Průtok maximální denní Qd m3/d 97,50 

dtto Qd m3/h 4,06 

dtto Qd l/s 1,13 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 10,08 

dtto Qh l/s 2,80 

Dešťová kanalizace 

Staré Ždánice mají vybudovánu dešťovou kanalizační síť, která je provedena z betonových trub DN 300 – 500 

a odvádí dešťové vody. 

Obecný návrh 

Při realizaci zařízení a staveb vodního hospodářství je nutné respektovat aktualizovaný Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací Pardubického kraje (PRVK PK).  

Vodní toky 

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

Vodovod 

Vodovodní síť obce Staré Ždánice má dostatečnou kapacitu, lze na ni připojit všechny návrhové plochy. Obec 
Staré Ždánice má veřejný vodovod. Území je zásobováno vodovodem Stéblová – Staré Ždánice,   pitná voda 
je dodávaná ze skupinového vodovodu (správce VAK Pardubice a.s.). Územní plán počítá s rozvojem obce na 
850 – 900 obyvatel, z hlediska rozvoje jednotlivých ploch je uvažováno s výstavbou cca 60 RD a rozvojových 
ploch s využitím pro hromadné rekreace. 

Při rozvoji obce na 875 obyvatel (100 l / os × d) vzroste teoretická spotřeba vody na následující hodnoty: 

Tabulka č. 65 

Přítok průměrný denní  Qp m3/d 87,50 

dtto Qp m3/h 3,65 

dtto Qp l/s 1,01 

Přítok maximální denní Qd m3/d 131,25 

dtto Qd m3/h 5,47 

dtto Qd l/s 1,52 

Přítok maximální hodinový Qh m3/h 12,58 

dtto Qh l/s 3,49 

Přívodný řad DN 100 má dostatečnou kapacitu pro pokrytí veškerých výhledových potřeb obce. Jednotlivá 
napojení je pak nutno posuzovat individuálně. Pitná voda je dodávaná ze skupinového vodovodu (správce VAK 
Pardubice a.s.) a splňuje požadavky ČSN 75 7111. Vodojem skupinového vodovodu je Kunětická hora (15 000 
m3). 

Splašková kanalizace 

Vlastní obec Staré Ždánice má kanalizační síť tlakové splaškové kanalizace. Splašková kanalizace je 
zakončena čistírnou odpadních vod s kapacitou 720 EO.  

Při rozvoji obce na 875 obyvatel (100 l / os × d) vzroste teoretická produkce odpadních vod na následující 
hodnoty: 
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Tabulka č. 66 

Přítok průměrný denní  Qp m3/d 87,50 

dtto Qp m3/h 3,65 

dtto Qp l/s 1,01 

Přítok maximální denní Qd m3/d 131,25 

dtto Qd m3/h 5,47 

dtto Qd l/s 1,52 

Přítok maximální hodinový Qh m3/h 12,58 

dtto Qh l/s 3,49 

Z hlediska kapacity stávající ČOV lze na kanalizační soustavu připojit veškeré rozvojové plochy obce Staré 
Ždánice.  

Kapacita stávající ČOV je 40 000 m3/rok, resp. 161 m3/d 

Současné vytížení ČOV je 24 000 m3/rok, resp. 65 m3/d 

Navýš. od výhled. plochy Z1–Z19 (cca 225 EO) je o 8 066 m3/rok, resp. 22 m3/d 

Celkové vytížení ČOV – výhled je cca 32 066 m3/rok, resp. 88 m3/d 

Dešťová kanalizace 

Dešťové odpadní vody z nové zástavby je doporučeno buď hospodářsky využívat nebo likvidovat na pozemcích 
zásakem. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch tam, kde je to možné, budou napojeny do lokálních 
dešťových kanalizací nebo povrchových odvodnění, napojených do kanálů. Tam, kde to možné není, budou 
řešeny zasakováním. Rozsah dešťových kanalizací v obci není projektantovi znám. 

Návrhové plochy 

Zastavitelná plocha Z1 

Stávající stav 

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

v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována je vybudován východně od 

předmětné plochy v komunikaci, chodníku. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba 2 ks vodovodních řadů, napojených na hlavní řad vybudovaný východně od předmětné 

plochy v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba 2 ks řadů tlakové kanalizace, napojených do již vybudovaného tlakového řadu 
D50 vybudovaného východně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku. Pro každou napojovanou 
nemovitost rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní 
čerpací stanice.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z jednotlivých parcel bude likvidována na 
pozemkách majitelů nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch veřejných částí rozvojové plochy Z1 bude 
likvidována svodem Ždánické stoky nebo zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 17 RD = 43 EO 

Tabulka č. 67 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 4,25 

dtto Qp m3/h 0,18 

dtto Qp l/s 0,05 

Průtok maximální denní Qd m3/d 6,4 

dtto Qd m3/h 0,27 

dtto Qd l/s 0,08 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 1,87 

dtto Qh l/s 0,52 
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Zastavitelná plocha Z2 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severozápadně od předmětné plochy 
v komunikaci, chodníku. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována severozápadně od předmětné 
plochy v komunikaci, chodníku 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

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

Splašková kanalizace – dostavba tlakového kanalizačního řadu ukončeného na pozemku majitele napojované 
nemovitosti domovní čerpací stanicí, tlaková kanalizace bude napojena na řad PE D50 vybudovaný 
severozápadně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z2 bude likvidována na 
pozemku majitele napojované nemovitosti zásakem, voda ze zpevněných ploch veřejných částí rozvojové 
plochy Z2 bude likvidována svodem do vodoteče umístěné západně od předmětné plochy nebo zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 2 RD = 6 EO 

Tabulka č. 68 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,60 

dtto Qp m3/h 0,03 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,90 

dtto Qd m3/h 0,04 

dtto Qd l/s 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,27 

dtto Qh l/s 0,08 

Zastavitelná plocha Z3 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován jihovýchodně od předmětné plochy v komunikaci, 
chodníku 

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

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

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

Splašková kanalizace – dostavba jednoho řadu tlakové kanalizace, napojeného do již vybudovaného tlakového 
řadu D75 vybudovaného jihovýchodně od předmětné plochy v komunikaci, chodníku. Pro každou napojovanou 
nemovitost rozvojové plochy bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní 

čerpací stanice.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z3 bude likvidována na 
pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch veřejných částí rozvojové 
plochy Z3 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané lokalitě vyskytuje nebo 
zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 10 RD = 30 EO 

Tabulka č. 69 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 3,00 

dtto Qp m3/h 0,13 

dtto Qp l/s 0,03 
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Průtok maximální denní Qd m3/d 4,50 

dtto Qd m3/h 0,19 

dtto Qd l/s 0,05 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 1,35 

dtto Qh l/s 0,38 

Zastavitelná plocha Z4 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován východně od předmětné plochy na druhé straně 
komunikace 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována východně od předmětné plochy 
na druhé straně komunikace 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro 2 RD, napojené na hlavní řad vybudovaný východně od předmětné 
na druhé straně komunikace 

Splašková kanalizace – dostavba řadu tlakové kanalizace, napojeného do tlakové kanalizace D63 
vybudovaného východně od předmětné plochy. Pro každou napojovanou nemovitost rozvojové plochy bude 
osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací stanice.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z neveřejných částí rozvojové plochy Z4 
bude likvidována na pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch 
veřejných částí rozvojové plochy Z4 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané 

lokalitě vyskytuje nebo zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 2 RD = 6 EO 

Tabulka č. 70 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,60 

dtto Qp m3/h 0,03 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,90 

dtto Qd m3/h 0,04 

dtto Qd l/s 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,27 

dtto Qh l/s 0,08 

Zastavitelná plocha Z6 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severně od předmětné plochy. 

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

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro cca 15 RD, napojeného na hlavní řad vybudovaný severně od 
předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizace pro cca 15 RD, napojené do řadu tlakové kanalizace D63 
vybudované severně od předmětné plochy Z6. Pro každou napojovanou nemovitost rozvojové plochy Z6 bude 
osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní čerpací stanice.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z neveřejných částí rozvojové plochy Z6 
bude likvidována na pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch 
veřejných částí rozvojové plochy Z6 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané 

lokalitě vyskytuje nebo zásakem.  
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Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 15 RD = 45 EO 

Tabulka č. 71 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 4,50 

dtto Qp m3/h 0,19 

dtto Qp l/s 0,05 

Průtok maximální denní Qd m3/d 6,75 

dtto Qd m3/h 0,28 

dtto Qd l/s 0,08 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 1,91 

dtto Qh l/s 0,53 

Zastavitelná plocha Z7 

Bez nároků na připojení na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zastavitelná plocha Z8 

Stávající stav 

Vodovod – je na hranici předmětné plochy vybudován 

Splašková kanalizace – tlaková kanalizace DN50 je na severní hranici předmětné plochy vybudována 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba samostatných kanalizačních přípojek pro 5 RD, napojených na hlavní řad vybudovaný na 
severní straně předmětné plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba samostatných kanalizačních přípojek pro 5 RD ukončených domovní čerpací 

stanicí, napojených do talkové kanalizace D50 vybudované na severní hranici předmětné plochy Z8.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z neveřejných částí rozvojové plochy Z8 
bude likvidována na pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch 
veřejných částí rozvojové plochy Z8 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané 
lokalitě vyskytuje nebo zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 5 RD = 15 EO 

Tabulka č. 72 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 1,50 

dtto Qp m3/h 0,06 

dtto Qp l/s 0,02 

Průtok maximální denní Qd m3/d 2,25 

dtto Qd m3/h 0,09 

dtto Qd l/s 0,03 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,68 

dtto Qh l/s 0,19 

Zastavitelná plocha Z9 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severně od předmětné plochy v chodníku 

Splašková kanalizace – je v předmětné ploše vybudována – tlakový přivaděč D125 na ČOV. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro 3 RD, napojeného na hlavní řad vybudovaný severně od předmětné 
plochy v chodníku. 

Splašková kanalizace – dostavba samostatných kanalizačních přípojek pro 3 RD ukončených domovní čerpací 
stanicí, napojených do tlakové kanalizace D125 vybudované cca ve středu předmětné plochy Z9.  



Územní plán Staré Ždánice   

ŽALUDA, projektová kancelář  90 

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z neveřejných částí rozvojové plochy Z9 
bude likvidována na pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch 
veřejných částí rozvojové plochy Z9 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané 
lokalitě vyskytuje, s vyústěním ve vodoteči Čertůvka umístěné východně od předmětné plochy Z9 nebo 
zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 3 RD = 9 EO 

Tabulka č. 73 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,90 

dtto Qp m3/h 0,04 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 1,35 

dtto Qd m3/h 0,06 

dtto Qd l/s 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,41 

dtto Qh l/s 0,11 

Zastavitelná plocha Z10 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severovýchodně od předmětné plochy na druhé 

straně komunikace. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, tlaková kanalizace D90 je vybudována 
severovýchodně od předmětné plochy. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro 3 RD, napojeného na hlavní řad vybudovaný severovýchodně od 
předmětné plochy Z10. 

Splašková kanalizace – dostavba samostatných kanalizačních přípojek pro 3 RD spojených v komunikaci 
s tlakovou kanalizační přípojkou pro rozvojovou plochu Z10 s napojením do již vybudované tlakové kanalizace 
D90 vybudované severovýchodně od předmětné plochy Z10.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťové kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z10 bude likvidována na 
pozemcích zásakem, nebo bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané lokalitě 

vyskytuje, s vyústěním ve vodoteči Opatovický kanál.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 3 RD = 9 EO 

Tabulka č. 74 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,90 

dtto Qp m3/h 0,04 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 1,35 

dtto Qd m3/h 0,06 

dtto Qd l/s 0,02 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,41 

dtto Qh l/s 0,11 

Zastavitelná plocha Z11 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severovýchodně od předmětné plochy. 

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

v komunikaci. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 
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Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro jednu bytovou jednotku (správce areálu) v části plochy se 
stanoveným využitím RH a pro max. 3 RD v části plochy se stanoveným využitím BV, napojených na hlavní řad 
vybudovaný severovýchodně od předmětné plochy Z11 v obci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro jednu bytovou jednotku (správce areálu) 
ukončené domovní čerpací stanicí v části plochy se stanoveným využitím RH a pro max. 3 RD v části plochy 
se stanoveným využitím BV, napojených do tlakové kanalizace vybudované severně od předmětné plochy Z11 
v komunikaci.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z11 bude likvidována na 
pozemcích zásakem, nebo svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané lokalitě vyskytuje, 

s vyústěním ve vodoteči Opatovický kanál. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

1 bytová jednotka pro správce v části plochy se stanoveným využitím RH – 3 EO 

3 RD v části plochy se stanoveným využitím BV – 3 EO 

Tabulka č. 75 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 1,20 

dtto Qp m3/h 0,05 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 1,80 

dtto Qd m3/h 0,08 

dtto Qd l/s 0,03 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,55 

dtto Qh l/s 0,15 

Zastavitelná plocha Z12 

Bez nároků na připojení na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zastavitelná plocha Z13 

Bez nároků na připojení na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci. 

Zastavitelná plocha Z15 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován jižně a západně od předmětné plochy v 
komunikaci 

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

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována 

Návrh 

Vodovod – napojení cca 8 RD (předpoklad) přípojkami, napojenými na hlavní řad jižně a západně od předmětné 
plochy. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizace – čerpací šachty a přípojky pro cca 8 RD, napojených do 
tlakové kanalizace D63 vybudované jižně od předmětné plochy v komunikaci. Pro každou napojovanou 
nemovitost rozvojové plochy Z15 bude osazena na pozemku majitele napojované nemovitosti plastová domovní 
čerpací stanice. 

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z neveřejných částí rozvojové plochy Z15 
bude likvidována na pozemkách majitelů napojovaných nemovitostí zásakem, voda ze zpevněných ploch 
veřejných částí rozvojové plochy Z15 bude likvidována svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se 
v dané lokalitě vyskytuje, s vyústěním ve vodoteči Čertůvka umístěné východně od předmětné plochy Z15 nebo 
zásakem.  

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 8 RD = 24 EO 
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Tabulka č. 76 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 2,40 

dtto Qp m3/h 0,10 

dtto Qp l/s 0,03 

Průtok maximální denní Qd m3/d 3,60 

dtto Qd m3/h 0,15 

dtto Qd l/s 0,04 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 1,08 

dtto Qh l/s 0,30 

Zastavitelná plocha Z16 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován severovýchodně od předmětné plochy. 

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

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodní přípojky pro jednu bytovou jednotku, napojené na hlavní řad vybudovaný 
severovýchodně od předmětné plochy Z16 v obci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizační přípojky pro jednu bytovou jednotku, ukončené domovní 
čerpací stanicí, napojené do tlakové kanalizace vybudované severně od předmětné plochy Z16 v komunikaci.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z16 bude likvidována na 
pozemku bytové jednotky zásakem, nebo svodem do stávající dešťové kanalizace, pokud se v dané lokalitě 

vyskytuje, s vyústěním ve vodoteči Opatovický kanál. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

1 bytová jednotka – 3 EO 

Tabulka č. 77 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,30 

dtto Qp m3/h 0,01 

dtto Qp l/s 0,00 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,45 

dtto Qd m3/h 0,02 

dtto Qd l/s 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,14 

dtto Qh l/s 0,04 

Zastavitelná plocha Z17 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován západně od předmětné plochy přes komunikaci. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována západně od předmětné plochy 

přes komunikaci. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodních přípojek pro dva rodinné domky, napojené na hlavní řad vybudovaný 

západně od předmětné plochy Z17 v komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizačních přípojek pro dva rodinné domky, ukončené domovními 
čerpacími stanicemi, napojenými do tlakové kanalizace vybudované západně od předmětné plochy Z17 v 

komunikaci.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z17 bude likvidována na 

pozemku bytové jednotky zásakem. 
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Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 2 RD = 6 EO 

Tabulka č. 78 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,60 

dtto Qp m3/h 0,03 

dtto Qp l/s 0,01 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,90 

dtto Qd m3/h 0,04 

dtto Qd l/s 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,27 

dtto Qh l/s 0,08 

Zastavitelná plocha Z18 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován východně od předmětné plochy v hlavní 

komunikaci. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována východně od předmětné plochy 

v hlavní komunikaci. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro dva rodinné domky, napojené na hlavní řad vybudovaný východně 

od předmětné plochy Z18 v komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizace pro dva rodinné domky, ukončené domovními čerpacími 
stanicemi, napojenými do tlakové kanalizace vybudované východně od předmětné plochy Z18 v komunikaci.  

Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající 
dešťová kanalizace v obci není projektantovi známa, dešťová voda z rozvojové plochy Z18 bude likvidována na 
pozemku bytové jednotky zásakem. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

Předpoklad 1 RD = 3 EO 

Tabulka č. 79 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,30 

dtto Qp m3/h 0,02 

dtto Qp l/s 0,005 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,45 

dtto Qd m3/h 0,02 

dtto Qd l/s 0,005 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,14 

dtto Qh l/s 0,04 

Zastavitelná plocha Z19 

Stávající stav 

Vodovod – v předmětné ploše není vybudován, je vybudován východně od předmětné plochy v hlavní 
komunikaci. 

Splašková kanalizace – v předmětné ploše není vybudována, je vybudována severovýchodně od předmětné 

plochy v hlavní komunikaci za Opatovickým kanálem. 

Dešťová kanalizace – v tomto místě není vybudována. 

Návrh 

Vodovod – dostavba vodovodního řadu pro 1 RD, napojený na hlavní řad vybudovaný východně od předmětné 

plochy Z19 v komunikaci. 

Splašková kanalizace – dostavba tlakové kanalizace se s ohledem na obtížnou dostupnost nepředpokládá, 
vzniklé splaškové vody budou jímány v bezodtoké jímce a vyváženy k nezávadné likvidaci.  
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Dešťová kanalizace – další výstavba dešťové kanalizace v obci se nepředpokládá, dešťová voda z rozvojové 
plochy Z19 bude likvidována na pozemku zásakem, případně bude odváděna do Opatovického kanálu. 

Spotřeby vody a produkce odpadních vod 

1 RD – 3 EO 

Tabulka č. 80 

Průtok průměrný denní  Qp m3/d 0,30 

dtto Qp m3/h 0,01 

dtto Qp l/s 0,00 

Průtok maximální denní Qd m3/d 0,45 

dtto Qd m3/h 0,02 

dtto Qd l/s 0,01 

Průtok maximální hodinový Qh m3/h 0,14 

dtto Qh l/s 0,04 

B1-1/4.6.3 Zásobování elektrickou energií 

DISTRIBUČNÍ ELEKTROROZVODY 

Úvodní údaje 

Územní plán řeší napájení plánované výstavby v jednotlivých zónách obce (zejména ploch pro výstavbu 
venkovského bydlení, plochy pro rekreaci, plochy pro občanské zařízení a komerční využití a plochy smíšené 
výroby) elektrickou energií z distribučního rozvodu VN a NN. 

Majitelem a správcem distribuční sítě v této oblasti je ČEZ Distribuce a.s. (Teplická 874/8, 405 02 Děčín) – 
„oblast východ“ (Pardubice). 

proudové soustavy: 

VN rozvody:  3AC 50 Hz, 35 kV, síť IT 

NN rozvody:   3PEN AC 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C 

ochrana před úrazem el. proudem: 

VN část: 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 
- zemněním 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 
- polohou 
- zábranou 
- izolací 

NN část: 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 
- automatickým odpojením od zdroje 

 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 
- polohou 
- kryty nebo překážkami 
- izolací 

vnější vlivy 

 Vnější vlivy jsou stanoveny dle PNE 33 0000-2: 
vrchní vedení NN, VN: 
 prostor VI + AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AS2, AT1, AU1 
trafostanice kompaktní: 
 prostor IV + AG1, AH1, AM1, AQ1, BA5, BB2, 
trafostanice sloupová: 
 prostor VI + AG1, AH1, AK1, AL1, AS2, AT1, AU1 
kabelové vedení NN, VN: 
 prostor VI + AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AT1 

Stávající stav 

VN rozvody: 

Řešená oblast je napájena odbočkami z vrchního vedení VN 35kV – linka VN819 (instalovaná na betonových 
stožárech – ochranné pásmo vrchního vedení – 7 m od průmětu krajního vodiče – zák. č. 458/2000 Sb.). 
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Toto vedení napájí trafostanice 35/0.4kV: 
distribuční (ČEZ Distribuce a.s.): 

- TS PA 0275 – PTS (160 kVA) – U zemědělského družstva 
- TS PA 0278 – PTS (160 kVA) – Lihovar 
- TS PA 0281 – BTS (160 kVA) – U křižovatky 
- TS PA 0329 – PTS (100 kVA) – Za hřištěm 
- TS PA 0631 – PTS (160 kVA) – U požární zbrojnice 

uživatelské: 
- TS PA 0610 – BTS – Čerpací stanice 
- TS PA 0734 – PTS – Zemědělské družstvo 
- TS PA 1118 – BTS – Holcim 

NN rozvody: 

Distribuční vedení NN je ve stávající zástavbě řešeno kabelovým a vrchním vedením (částečně izolovanými 
vodiči). Ochranné pásmo vrchního vedení NN není stanoveno, kabelové vedení NN má stanovené ochranné 
pásmo 1 m. 

Navrhovaný stav 

Řešená lokalita je rozdělena na jednotlivé plochy. V dalším jsou uváděny pouze plochy, které mají požadavek 
na zásobování el. energií. V plochách pro bydlení se uvažuje příkon potřebný pro RD – 14kW, činitel soudobosti 
β∞ = 0.15.  

zóna Z1 (BV – venkovské bydlení, SV2 plochy smíšené obytné – venkovské): 

- předpokládaná výstavba 14 rodinných domů – středová část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 14x14,0x0.38 = 73,9 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajících stožárových trafostanic PA 0275 a PA 0631 – podle postupu 
výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél nově 
plánovaných komunikací. Kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD 
bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. 
Kabelové vedení bude smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude 

propojeno se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z2 (BV – bydlení venkovské): 

- předpokládaná výstavba 2 rodinných domů – středová část obce – na okraji stávající zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 2x14,0 x 0,75 = 21,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávající kabelové skříni. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikace. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení RD bude provedeno prostřednictvím 
kabelové pojistkové skříně, instalované na hranici pozemku RD. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z3 (BV – venkovské bydlení, PV – veřejná prostranství): 

- předpokládaná výstavba 10 rodinných domů – severozápadní část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 10x14,0x0.38 = 53,3 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající stožárové trafostanice PA 0329 – podle postupu výstavby RD 
bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací, 
částečně bude využito stávající distribuční kabelové vedení. Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v 
zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, 
instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové 

skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z4 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 2 rodinných domů – západní část obce 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 1x14,0x1,0 = 14,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 

stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávající kabelové skříni. 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 kVA, případně provést 
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posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z6 (BV – venkovské bydlení, PV – veřejná prostranství): 

- předpokládaná výstavba 15 rodinných domů – západní část obce – na okraji stávající zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 15x14,0x0.33 = 69,3 kW  

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0329 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 160 až 250kVA a provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z7 (SV2 – plochy smíšené obytné – venkovské): 

- předpokládaná výstavba zemědělského příslušenství – severovýchodní část obce – na okraji stávající 
zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 14,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0275 – napojením ve stávající kabelové skříni. Variantně bude provedeno propojení 
s kabelovým vedením zóny P1. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení RD bude provedeno prostřednictvím 
kabelové pojistkové skříně, instalované na hranici pozemku RD. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z8 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 5 rodinných domů – východní část obce – na okraji stávající zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 5x14,0x0.53 = 37,1 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajících stožárové trafostanice PA 0275 -podle postupu výstavby RD 
bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Distribuční rozvod NN bude proveden novým kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z9 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 3 rodinných domů, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 
stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 3x14,0x0.68 = 28,6 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0631 a PA 0275 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně 
instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
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distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z10 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 3 rodinných domů, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 
stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 3x14,0x0.68 = 28,6 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z11 (RH – rekreace, BV – venkovské bydlení): 

- předpokládané provozování hromadné rekreace a výstavba 1 bytové jednotky (zázemí) – jižní část obce 
– na okraji stávající zástavby v části plochy se stanoveným využitím RH 

- předpokládaná výstavba 3 rodinných domů, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 

stávající zástavby v části plochy se stanoveným využitím BV. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu se stanoveným využitím RH – Pp = 3x14,0x0.68 = 28,6 kW 

celkový potřebný příkon pro lokalitu se stanoveným využitím BV – Pp = 1x14,0x1 + 25 = 39,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní a kabelové vedení) 
napájeného ze stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném 
bodě. Variantně lze provést demontáž části stávajícího vrchní vedení a jeho náhrada kabelovým. 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 

prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z12 (VS – smíšená výroba): 

- předpokládané výstavba provozoven pro smíšenou výrobu a výstavba 1 bytové jednotky (správce) – jižní 
část obce – na okraji stávající zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = (1x14.0+ 4x15)x0.53 = 39,2 kW 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném bodě. 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA, případně posílení 
stávajícího vrchního vedení. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z13 (OM – občanské vybavení, komerční zařízení): 

- předpokládané výstavba malých a středních komerčních zařízení – jihovýchodní část obce – na okraji 

stávající zástavby 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 160 kW 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající trafostanice PA 0278. 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 
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V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z15 (BV – venkovské bydlení, PV – veřejná prostranství): 

- předpokládaná výstavba 8 rodinných domů, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 
stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 8x14,0x0.44 = 49,3 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 160kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 

distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z16 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 1 rodinného domu, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 
stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 1x14,0 = 14,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (vrchní vedení) napájeného ze 

stávající trafostanice PA 0281 – napojením na stávající vrchní vedení na stávajícím podpěrném bodě. 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z17 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 1 rodinného domu, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 

stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 1x14 = 14,0 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z18 (BV – venkovské bydlení): 

- předpokládaná výstavba 2 rodinných domů, rekreačních a zelených ploch – jižní část obce – na okraji 
stávající zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 2x14,0x0.75 = 21,0 kW  

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného 
ze stávající trafostanice – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 
posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých RD bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemků RD. Kabelové vedení bude 
smyčkově propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím 
distribučním rozvodem NN. 
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Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna Z19 (RN – rekreace na plochách přírodního charakteru): 

- výstavba 1 RD (dle platného stavebního povolení č. j. T95/1317-480-2002/Sou/857 ze dne 11. 7. 2002), 
stavby a objekty s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace (stavby drobné a mobilní pro účely 
nezbytného hygienického zařízení, občerstvení apod.) a zelených ploch – jižní část obce – na okraji stávající 
zástavby. 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 1x14 = 14,0 kW (RD) + 5 kW (ostatní využití) = 19 kW 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávajícího distribučního rozvodu NN (kabelové vedení) napájeného ze 
stávající trafostanice PA 0278 – napojením ve stávajících kabelových skříních (případně instalovaných nových). 

Podle postupu výstavby RD bude třeba provést přezbrojení trafostanic na výkon 250kVA, případně provést 

posílení stávajícího distribučního kabelového vedení NN. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení RD bude provedeno prostřednictvím 
kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranicích pozemku RD. Kabelové vedení bude smyčkově 
propojovat jednotlivé pojistkové skříně a v okrajových oblastech bude propojeno se stávajícím distribučním 
rozvodem NN. 

Ve vybraných pojistkových skříních bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

zóna P1 (OM – občanské vybavení, komerční zařízení): 

- předpokládané výstavba malých a středních komerčních zařízení a výstavba 1 rodinného domu (správce) 
– severovýchodní část obce – na okraji stávající zástavby (stávající nevyužitý areál ZD) 

celkový potřebný příkon pro lokalitu – Pp = 200 kW 

Požadovaný příkon bude upřesněn podle skutečných požadavků konkrétních odběratelů. 

Potřebný příkon bude zabezpečen ze stávající trafostanice PA 0734 – je třeba vyřešit převod TS na distribuční 
(případně ponechání TS jako uživatelské, pokud bude v zóně pouze jeden odběratel). 

Podle postupu výstavby bude třeba provést přezbrojení trafostanice na výkon 250 kVA. 

Nový distribuční rozvod NN bude proveden kabelovým vedením (kabel AYKY), vedeným podél komunikací. 
Nové kabelové vedení bude uloženo převážně v zeleném pásu. Napájení jednotlivých odběrů bude provedeno 
prostřednictvím kabelových pojistkových skříní, instalovaných na hranici veřejně přístupného pozemku. 

V pojistkové skříni bude provedeno ochranné uzemnění vodiče PEN. 

Všeobecně 

Veškeré práce na distribučním rozvodu el. energie mohou být prováděny jen s vědomím a podle požadavků (a 

standardů) majitele distribuční sítě – ČEZ Distribuce a. s. 

Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpisů. 

Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Úvodní údaje 

Územní plán řeší veřejné osvětlení v jednotlivých zónách obce (zejména zóny pro výstavbu rodinných domů 
a veřejného prostranství).  

Majitelem a správcem veřejného osvětlení je obec Staré Ždánice. 

proudové soustavy: 

 3PEN AC 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S 

ochrana před úrazem el. proudem: 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí: 

- automatickým odpojením od zdroje  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí: 

- polohou  
- kryty nebo překážkami  
- izolací  

vnější vlivy 

 Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Pro sítě VO jsou stanoveny následující vnější 

vlivy: 

 - AB8, AD3, AE2, AG2, AN2, AQ2, AS2 

 - vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny. 
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Stávající stav 

Veřejné osvětlení je řešeno výbojkovými svítidly instalovaný převážně na výložnících na paticových 
osvětlovacích stožárech ve výši cca 10 m (osvětlení hlavních komunikací) a dále „sadovými“ svítidly 
instalovanými na dříku stožáru – ve výši cca 6 m). Osvětlovací body jsou umístěny podél hlavních komunikací 
v obci. Napájení je provedeno z rozvaděče pro veřejné osvětlení napájeného z distribuční sítě NN. V oblastech 
nové výstavby RD je osvětlení provedeno výbojkovými svítidly na bezpaticových sadových stožárech.  

Osvětlovací stožáry (mimo nové výstavby) jsou převážně na hranici své technické životnosti a svítidla na nich 
instalovaná jsou zastaralá a nevyhovují požadavků nových norem na veřejné osvětlení. 

Navrhovaný stav 

Provést demontáž stávajícího osvětlení a jeho náhradu novým, za použití technicky vyspělých svítidel a zdrojů 
(energetická úspora, omezení světelného smogu). Nové osvětlení bude provedeno dle platných norem 
(zejména řady ČSN EN 13 201) – uličními a parkovými svítidly instalovanými na bezpaticových stožárech ve 
výši cca 6-10 (podle místa použití). Jako světlené zdroje budou přednostně použity zdroje LED.  

Napájení jednotlivých osvětlovacích bodů bude provedeno novým kabelovým vedením uloženým v zemi 
(uložení bude provedeno podle platných norem a předpisů). Osv. body budou instalovány převážně v „zelených 
pásech“ – bude dodržena odstupová vzdálenost od vozovky min. 750 mm.  

Instalace souboru VO bude provedena podle požadavků a standardů majitele a správce souboru VO. 

Elektroinstalační práce musí být prováděny podle platných norem a předpisů. 

Uložení kabelového vedení bude koordinováno s ostatními podzemními sítěmi. 

B1-1/4.6.4 Zásobování plynem 

Stávající stav 

Obec je v současné době z velké části již plynofikována. Území obce Staré Ždánice je zásobováno zemním 
plynem ze stávající STL distribuční sítě, která je ve vlastnictví VČP Net, s. r. o.. Do obce Staré Ždánice je zemní 
plyn zaveden pomocí STL přívodního plynovodu PEd160 z regulační stanice v Libišanech. Dále pokračuje 
distribuční síť PEd110 přes Podůlšany na Staré Ždánice, Plch a Dolany. Ze STL distribuční sítě je vybudována 
stávající místní STL distribuční síť PEd63, která pokrývá velkou část obce. K jednotlivým odběratelům zemní 
plyn dodáván prostřednictvím místní stávající STL plynovodní sítě PEd63 (DN50), s přípojkami PEd32 (DN25), 
o tlaku plynu 300 kPa, materiálového provedení z PE100. 

Stávající plynárenská zařízení jsou dostatečně dimenzována i pro budoucí rozvoj obce. 

Návrh 

U objektů, v rámci navržených rozvojových ploch pro bydlení a ploch občanského vybavení, se předpokládá, 
že vytápění a příprava teplé vody bude převážně zajištěna zemním plynem. Převážnou většinu navržených 
ploch pro bydlení (rodinné domy s příslušenstvím) bude možné napojit na stávající místní STL plynovodní síť 
PE63 a to buď prodloužením STL plynovodu nebo vysazením tzv. „zahušťujících“ STL přípojek plynu PE32. 
Postupně se předpokládá napojení i některých stávajících neplynofikovaných rodinných domů. 

S ohledem na úsporné využívání tepelné energie pro vytápění objektů, je nutno obvodové stavební konstrukce 
jak navrhovaných, tak i stávajících objektů při jejich rekonstrukci a modernizaci navrhovat a realizovat podle 
požadavků ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov a jejich změn, doplňků a novel. 

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofikace. Zakreslené trasy 
nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. Vzhledem k rozsahu navržených lokalit se doporučuje, 
vždy po upřesnění rozsahu zástavby v jednotlivých lokalitách, vypracování generelu pro rozšíření stávající 
plynovodní sítě, který by stanovil veškerá nutná opatření pro toto rozšíření a který musí být konzultován a 
odsouhlasen s VČP NET, s. r. o. 

Zastavitelné plochy (přestavby) s předpokládanou kapacitou RD/bytová (provozní) jednotka: 

Z1 (BV, SV2) … 17 RD 

Z2 (BV)  … 2 RD 

Z3 (BV, PV) … 10 RD 

Z4 (BV)  … 1 RD 

Z6 (BV)  … 15 RD 

Z8 (BV)  … 5 RD 

Z9 (BV)  … 3 RD 

Z10 (BV) … 3 RD 

Z11 (RH, BV) … 1 bytová jednotka (RH) + 3 RD (BV) 

Z12 (VS) … 1 bytová jednotka 
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Z15 (BV, PV) … 8 RD 

Z16 (BV) … 1 RD 

Z17 (BV) … 1 RD 

Z18 (BV) … 1 RD 

Z19 (RN) … 1 RD 

P1 (VD)  … 1 bytová jednotka 

Celkové naplnění území, z hlediska plynofikace, je možno teoreticky stanovit: 

Výstavba nových RD (plochy „Z“): 

 V1 = cca 71 RD x 2,0 m3/h = 142 m3/h 

Výstavba nových bytových a provozních jednotek (plochy „Z“ a „P“) 

V2 = cca 3 jednotek x 1,5 m3/h = 4,5 m3/h 

Nárůst spotřeby plynu CELKEM:  V = V1 + V2 = 146,5 m3/h 

Pro plochy Z1, 2, 3 a 4 bude provedeno prodloužení stávající STL distribuční soustavy v obci.  U ostatních ploch 
je, po jejich hranici, již vedena stávající STL distribuční sít, na kterou bude možno provést napojení jednotlivých 
STL přípojek pro nová OPZ (odběrná plynová zařízení). 

Plynárenská zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č.458/2000 Sb., ČSN EN 12 007–
1,2,3,4 a ČSN 73 6005. Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného 
a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 
v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od jeho půdorysu. 

Ochranná pásma 

Pro stávající plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma, která je nutné 
respektovat: 

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce na obě strany od 
osy plynovodu         1 m 

- u ostatních plynovodů a plyn. přípojek na obě strany od osy plynovodu  4 m 

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu    4 m 

- v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni udržovat volný pruh 
pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce     2 m 

Bezpečnostní pásma 

Uvedený zákon kromě ochranných pásem stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma bezpečnostní takto: 

- odpařovací stanice zkapalněných plynů      100 m 

- regulační stanice vysokotlaké       10 m 

- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm      15 m 

- vysokotlaké plynovody do DN 250 mm      20 m 

- vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm      40 m 

Musí být respektována výše uvedená stávající plynárenská zařízení, která zasahují do navržených rozvojových 
ploch. 

B1-1/4.6.5 Telekomunikace a radiokomunikace 

V obci se ve stávající zástavbě nacházejí sdělovací kabely. Protože v současné době je přenos informací 
řešitelný jinými způsoby, neuvažuje se jeho plošné rozšíření do zastavitelných lokalit. V případě požadavku 
bude napojení řešeno jednotlivě s provozovatelem služby. Celé řešené území leží v ochranném pásmu 
radiolokačních prostředků vojenské správy. 

B1-1/4.6.6 Odpady, odpadové hospodářství a ekologické zátěže 

Na území obce se nevyskytují skládky komunálního odpadu, nejsou zde ani významnější divoké skládky. V ÚAP 
ORP Pardubice není vykazována stará ekologická zátěž. Odpadové hospodářství je řešeno na odpovídající 
úrovni, koncepce svozu odpadu bude zachována. V rámci řešení veřejných prostranství jednotlivých 
zastavitelných lokalit budou po dohodě s obcí navrženy jednotlivá stanoviště pro kontejnery na separovaný 
odpad.  

B1-1/4.6.7 Občanské vybavení 

Občanská vybavenost veřejného charakteru je územním plánem potvrzena. V centru obce je situován obecní 
úřad, objekt restauračního a společenského zařízení, pošta, škola a mateřská školka, na západě obce je při 
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kostelu sv. Václava umístěn areál hřbitova. Obec má v jižní části další maloprodejní, restaurační a klubové 
provozy. Je vybavena sportovními plochami. 

Rozvoj občanského vybavení komerčního charakteru je v řešení územního plánu podpořen – v rozvojových 
plochách pro hromadnou rekreaci, v ploše K15 NSs dojde k přesunu lokality s využitím pro jezdecký sport 
z jádra obce do nové polohy zajišťující bezkonfliktní provoz tohoto zařízení. Plocha Z11 pro rozvoj hromadné 
rekreace je vymezena na stávající zanedbané ploše bývalé zemědělské skládky pro zázemí rekreace spojené 

s využitím vodních ploch.  

B1-1/4.6.8 Veřejné prostranství 

Všechny stabilizované prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání, jsou samostatně 
vymezeny jako plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně. Plochy veřejných prostranství budou vymezeny 
v zastavitelné ploše Z1 v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. s předpokladem jejich doplnění 
veřejnou zelení. Plochy veřejných prostranství jsou rovněž součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem 
využití vymezených v zastavěném území, ve kterých to připouští podmínky jejich využití. Nově se samostatně 
vymezují plochy veřejné zeleně, a to jak v zastavitelném území (Zn), tak plochy změn v krajině (Kn). 

Jednotlivé jmenované plochy na sebe bezprostředně navazují a vytváří tak jeden veřejný prostor. Kapacita 
těchto prostor je pro stávající zástavbu vyhovující. Centrální část obce vyžaduje úpravu veřejného prostranství 
včetně parku. Prioritou řešení ÚP je kultivace stávajícího veřejného prostoru.  

B1-1/4.7  Podmínky využití ploch, vymezení ploch pro VPS, VPO a asanace, vymezení 
územních rezerv, etapizace a další 

Funkční využití území 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy (Z), přestavbovou plochu (P) a plochy změn v krajině (K) a v těchto 
plochách stanovuje podmínky využití území. Tyto podmínky doplňují dále uvedené podmínky prostorového 
uspořádání jednotlivých ploch s různým způsobem využití (RZV). Koncepce rozvoje směřuje k intenzivnějšímu 
využití zastavěného území (vymezením ploch v rámci přestavby) a k rozvoji obce navazujícímu na její 
urbanistickou strukturu, tj. návrhem zastavitelných ploch menšího měřítka, které tuto strukturu doplňují 
a uzavírají. Pro plochy změn je v rámci koncepce dopravní a technické infrastruktury navrženo kapacitní 
napojení na stávající sítě. 

Specifické podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití (RZV) jsou uvedeny u těchto ploch jako 
podmínky jejich prostorového uspořádání. Vycházejí z podmínek v území a stanovují jeho charakter nebo míru 
jeho zatížení, zajišťující nekonfliktní funkční využití ploch. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území a v souladu s metodikou MINIS vydanou Krajským úřadem Pardubického kraje 
v dubnu 2010.  

V návrhu ÚP Staré Ždánice jsou vymezeny plochy bydlení, plochy občanského vybavení, plochy dopravní 
infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování zemědělská výroby, plochy veřejných 
prostranství, plochy veřejných prostranství veřejné zeleně, plochy zeleně soukromé a vyhrazené a plochy 
přírodního charakteru, plochy vodní a vodního hospodářství. V krajině jsou vymezeny plochy zemědělské, 
plochy lesní, plochy přírodní a plochy nezastavěného území přírodního a zemědělského. 

Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle výše uvedených funkcí využití území. Pro jednotlivé funkční 
plochy jsou stanoveny podmínky, regulující funkční využití území. Podmínky funkčního využití respektují 
nezbytnost plnění funkčnosti dílčích ploch tak, aby byly eliminovány vzájemné negativní vlivy a střety. 
K jednotlivým typům funkčních ploch jsou rovněž přiřazeny závazné podmínky jejich prostorového uspořádání. 
Tyto podmínky jsou navrženy tak, aby byly zachovány pozitivní znaky krajinného rázu, aby záměry nebyly 
v rozporu s urbanistickou strukturou obce a aby nebyl narušen obraz sídla v krajině. 

Obecné podmínky funkčního využití ploch 

Návrh ÚP vymezuje obecné podmínky funkčního využití ploch. Jedná se zejména o podmínky týkající se 
ochrany krajinného rázu, který je definován v kapitole A1-3. Respektování těchto podmínek využití ploch umožní 
zachování a rozvoj definovaných pozitivních znaků krajinného rázu určujících charakteristiku území. 

Součástí návrhu ÚP jsou také výše uvedené doplňující podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití. Postup využívání území bude probíhat počínaje částmi navazujícími na zastavěné území směrem do 
volné krajiny tak, aby nebyly v obraze sídla vytvářeny samoty. Řešení odvodnění území v plochách určených 
pro výstavbu bude preferovat vsakování dešťové vody či její zadržování na přilehlých pozemcích před jejím 
svedením do kanalizace a vodního toku. V celém území je vyloučeno vypouštění odpadních a dešťových vod 
do HOZ (v dané lokalitě je nežádoucí navýšení nátoku cizích vod). V rámci těchto podmínek je zahrnuta také 
ochrana krajiny v ochranném pásmu lesa a ochrany kvality obytného a životního prostředí ploch s funkčním 
využitím pobytovým před negativními vlivy dopravní infrastruktury. Podmínky pro využití ploch respektují 
stávající kvalitní urbanistický obraz obce a její urbanistickou strukturu návrhem takových prostorových 
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podmínek, které zajistí, že měřítko a charakter nově navržených objektů nepřesáhne měřítko současné 
zástavby. Cílem je, aby se nová zástavba organicky začlenila do stávajícího prostorového uspořádání zástavby.   

Návrh ÚP řeší rovněž umísťování staveb na hranici funkčních ploch. Tyto stavby musejí respektovat funkci 
navazující plochy. 

ÚP nevymezuje plochy pro fotovoltaické a větrné elektrárny. Tento typ elektráren je z ÚP vyloučen. V ÚP bylo 

vymezeno pouze místo určené pro stožár mobilního operátora. 

Limity využití území a související podmínky 

Kromě podmínek využití území ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek jejich prostorového uspořádání 
a specifických podmínek využití zastavitelných ploch, ploch přestavby a změn v krajině, je nutno respektovat 

rovněž existující limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí.  

Jedná se zejména o:  

- ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury (zák. č. 13/1997 Sb. a zák. č. 458/2000 Sb., 
zák. č. 274/2001 Sb.), 

- ochranné pásmo vodních toků a melioračních odpadů oboustranně 6 m od břehové čáry pro provádění 
činnosti souvisejícími se správou vodních toků (zák. č. 254/2001 Sb.) 

- ochranné pásmo významných vodních toků 8 m od břehové čáry pro provádění činnosti souvisejícími se 

správou vodních toků (zák. č. 254/2001 Sb.) 

- Podle § 49 úplného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
jak vyplývá z pozdějších změn a vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, může správce významného 
vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry. Podél drobného 
vodního toku bude respektován volný nezastavěný pruh v šířce do 6 m od břehové čáry. 

- ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Lázně Bohdaneč (zák. č. 164/2001 
Sb.), 

- ochranná pásma vojenských zařízení a regulativy vojenské správy, kterou je Česká republika – Ministerstvo 
obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem OÚSM Pardubice. v tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska tohoto orgánu. (zák. 
č. 222/1999Sb.) 

- ochranné pásmo přehledových systémů (OP RPL) – letecká stavba, respektování podmínek dle § 37 zák. 
č. 49/1997, v tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškeré stavby (včetně rekonstrukce 
a přestavby) jen na základě závazného stanoviska výše uvedeného orgánu MO. (49/1997 Sb.) 

- regulativy pro výstavbu pro celé řešené území z hlediska požadavků MO: 

- výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
- 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 

objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 

jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
- říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
- stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak; 
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 

- území s archeologickými nálezy (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), včetně povinností 

vyplývajících pro stavebníka z uvedeného zákona.  

Podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona je nutné předem oznámit stavební záměr Archeologickému 

ústavu Akademie věd ČR.  

- ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů, 

- výhradní ložisko štěrkopísku Lázně Bohdaneč č. ložiska 3209700 (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů),  

- chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč č. 20970000 (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů), 
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- výhradní ložisko štěrkopísku Stéblová 3 č. 3134903 se stanoveným dobývacím prostorem Stéblová III 
č. 70956, které je považováno ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. za chráněné ložiskové území, 

Umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, chráněných ložiskových území a dobývacích 
prostorů, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, je možné pouze za podmínky, že neznemožní 
nebo neztíží dobývání výhradního ložiska. Pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového 
území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona.  

- zajištění zdroje vody pro hašení požáru (zák. č. 133/1985 Sb.), 

- zajištění ochrany obyvatelstva (vyhl. č. 380/2002 Sb.), 

- ochranu přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.), 

- ochranu zemědělského půdního fondu (zák. č. 334/1992 Sb.), 

- ochranu lesa (zák. č. 289/1995 Sb.), 

- ochranná pásma vojenských objektů. 

Vymezení VPO pro vyvlastnění 

Veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění jsou v územním plánu vymezena pro nové, dosud nefunkční nebo 
jen částečně funkční, plochy územního systému ekologické stability VU01 až VU08. Tyto plochy jsou vymezeny 
na základě Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (pokud se týká nadregionálních biocenter a 
biokoridorů) a na základě územně analytických podkladů (pokud se týká lokálních biocenter a biokoridorů) ve 
smyslu podkladů pro zpracování územního plánu (Revize lokálních ÚSES předaná ORP Pardubice). Na 
vymezených plochách se předpokládá postupné založení územního systému ekologické stability podle v ÚP 

stanovených zásad. 

Vymezení VP pro předkupní právo 

Územní plán nevymezuje plochy VP pro předkupní právo.  

Vymezení územních rezerv 

Územní plán vymezuje následující územní rezervy: 

Územní rezerva R1  

Územní rezerva R1 je situována v jižní části správního území v návaznosti na zastavěné území obce. Plocha 
R1 je určena pro další rozšíření kapacity pro bydlení v obci (možný budoucí způsob využití – BV), nachází se 
na pozemcích nižší bonity zemědělské půdy. Další rozšíření ploch pro bydlení je v celé obci limitováno kvalitou 
na obec navazujícího zemědělského půdního fondu. Tato lokalita splňuje požadavky ochrany ZPF, urbanistické 
koncepce a požadavky na možnost realizace potřebné občanské vybavenosti včetně dopravní obslužnosti 
území.  

Etapizace 

Návrh ÚP nestanovuje pořadí změn v území (etapizaci). 

Autorizovaný architekt 

Územní plán vymezuje architektonicky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Jedná se o pozemní objekty a případně pro lávku přes 
Opatovický kanál v části zastavitelné plochy Z11 se stanoveným funkčním využitím RH, a to z důvodu ochrany 
krajinného rázu, plocha sousedí s významným krajinným územím. 

B1-1/4.8  Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavitelných ploch 

Cíle územního plánu (ve smyslu § 18 SZ) územní plán naplňuje návrhem účelného využití území, který 
respektuje na jedné straně kontinuitu rozvoje obce, na straně druhé potenciál rozvoje území. Hlavním cílem 
řešení územního plánu je stabilizace stávajících funkcí a aktivit v území na základě hodnocení jejich trendů 
a dynamiky a návrh na využití kvalitního přírodního prostředí pro vznik aktivit nových, spojených s ochranou 
a tvorbou krajiny a s možnostmi hospodářského rozvoje území. Návrh vymezuje plochy pro výstavbu, sleduje 
vyšší ochranu obytného prostředí a rozvoj podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel spojenou s návrhem 
krajinných úprav reagujících na stávající hospodářské a technické zásahy do krajiny. 

Předmětem návrhu je vymezení, ochrana a rozvíjení hodnot území a ochrana krajiny, jako podstatné složky 
prostředí života obyvatel a prostředku jejich identifikace s prostředím. Upravuje v dostupné míře měřítko krajiny, 
její prostupnost a organické zapojení urbanizovaného území do jejího obrazu. Nezastavitelné území chrání před 

nedůvodnou urbanizací vymezením potřebných zastavitelných ploch, vycházejících z reálné míry rozvoje obce. 

Naplnění úkolů územního plánování (§ 19 SZ) návrh realizuje stanovením celkové koncepce rozvoje území, 
urbanistické koncepce zastavěných území včetně jejich účelného doplnění o chybějící pěší komunikace 
a kultivaci veřejných prostranství, sleduje přitom architektonické a estetické požadavky na jeho rozvoj. Navazuje 
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na historickou a dochovanou urbanistickou strukturu obce a usiluje o zajištění kvality obytného prostředí. 
Stanovuje současně podmínky pro další využití ploch dotčených využíváním přírodních zdrojů. 

Součástí územního plánu je vyhodnocení požadavků Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a údaje o splnění jejich priorit a požadavků. 

Urbanistická koncepce územního plánu je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb 
obce a požadavků na zachování kontinuity jejího rozvoje. Navržená koncepce umožňuje vyvážený rozvoj všech 
tří pilířů udržitelného rozvoje území. V oblasti životního prostředí rozvíjí stávající hodnoty území o prvky 
zajišťující jeho stabilitu a další využití, hospodářské využití území je stabilizováno zhodnocením potenciálu 
zemědělské výroby v území, sociální vztahy a soudržnost společenství jsou posíleny péčí o vyšší kvalitu 

prostředí a veřejného prostoru.  

Ochrana hodnot území je odůvodněna, spolu s návrhem urbanistické koncepce územního plánu v kapitole B1-

1/4. Komplexní zdůvodnění řešení územního plánu. 

B1.1/4.9  Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Stav a vývoj území 

Obec Staré Ždánice leží v atraktivním prostoru aglomerace Pardubice – Hradec Králové, dobře dopravně 
dostupném, s relativně kvalitním životním prostředím. Záměry dostavby systému nadmístní silniční dopravy, 
které se dotýkají obvodu správního území obce, jsou v podstatě dokončeny. Územní rozvoj obce je v současné 
době stabilizovaný. Využití zastavěného území obce není rovnoměrné, dílčí části zastavěného území obce 
nejsou plnohodnotně využity v souladu se svojí funkcí. Přírodní prostředí sídla a krajiny je hodnotné a atraktivní, 
v současnosti není zcela plně využito především z hlediska rekreace obyvatel. 

V aktualizaci územně plánovacích podkladů ORP Pardubice z roku 2016 je obec charakterizována jako obec 
s nízkým hospodářským pilířem, ležící v atraktivním životním prostředí s dobrou sociální soudržností. 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na rozvoj území 

Územní plán Starých Ždánic zajišťuje plnění priorit stanovených Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje především vyváženou koncepcí územního rozvoje směřující k posílení přírodních složek území a k jejich 
širšímu využití pro denní rekreaci obyvatel obce a pro rekreaci obyvatel aglomerace. Usiluje o možné obnovení 
měřítka krajiny, zvýšení její prostupnosti a o její kultivaci zejména v územích s intenzivní zemědělskou výrobou. 
Podrobně řeší přednostní využití zastavěného území, jeho potřebné doplnění a vybavení, především zvýšení 
kvality veřejných prostorů, přitom limituje zásahy do nezastavěného území. 

Územní plán sleduje zvýšení kvality prostředí pro bydlení s předpokládaným příznivým dopadem do sociální 
oblasti, zejména do zvýšení atraktivity pro bydlení. Vytváří optimální podmínky pro výstavbu vymezením ploch 
určených k zastavění a k přestavbě, jejich vhodnou lokalizací a funkčním a prostorovým uspořádáním včetně 
napojení na dopravní systém. Posiluje zejména pěší dopravní obslužnost území vytvořením nových 
komunikačních napojení ve volné krajině. Specifikuje přírodní a kulturní hodnoty území a způsob jejich ochrany 
a rozvíjení. Nepříznivé důsledky zatížení území hlukem a emisemi z dopravy řeší dostupnými, převážně 
přírodními prostředky. Pro posílení hospodářského využití území vymezuje plochu přestavby P1 pro drobnou 

řemeslnou výrobu a plochu Z12 pro speciální zemědělskou výrobu (zahradnictví). 

Opatření územního plánu, směřující ke zkvalitnění urbanistické struktury sídla navržené územním plánem, jsou 
nezbytnou podmínkou pro zlepšení kvality života v obci. Územní plán sleduje přednostní využití dosud 
nezastavěných vnitřních prostorů sídla s cílem udržení jeho celistvosti. Navrhované změny v krajině jsou 
směřovány k posílení její rekreační funkce, prostupnosti a dopravní obslužnosti. 

Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Podle územně analytických podkladů je vyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území narušena nedostatky v hospodářském pilíři. 
V obci nebyly zjištěny výraznější disparity. Nalezení nových aktivit, ploch pro hospodářskou činnost, posílení 
denní rekreace, vymezení nových zastavitelných ploch určených pro bydlení a zvýšení kvality veřejných 
prostranství v území směřuje ke stabilizaci počtu obyvatel. Stabilizace a rozšíření ploch pro drobnou 
a zemědělskou výrobu a zajištění dopravní obslužnosti území směřuje k posílení hospodářských podmínek 
v obci. Ve výhledu je možné rovněž uvažovat s možností využití rekreačního potenciálu území v souvislosti 
s rozvojem nadmístní rekreace v těžebním prostoru Čeperky, který do jižní části řešeného území zasahuje. 

Využití území je v předloženém územním plánu navrženo dosažitelně optimálním způsobem, hodnoty území 
jsou chráněny a rozvíjeny, další vývoj území nezavdává důvody k obavám ze současných nebo budoucích rizik, 
způsobených jednostranným rozvojem. Posílení významu krajiny a kvalita jejího využití, včetně vhodné alokace 
záměrů v území, spolu s obnovou struktury obce, vytváří základní podmínky pro udržitelný rozvoj území a 

uplatnění regionálních rozvojových priorit kraje. 
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B1-1/5  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Tabulka č. 81: Vyhodnocení zastavěného území 

Zastavěné území Výměra (ha) % 

Zastavěné území obce 52,86 99,09 

Samoty 0,52 0,01 

Celkem zastavěné území 53,38 100,00 

Zastavěné území 53,38 9,31 

Nezastavěné území 520,13 90,69 

Celkem katastrální území 573,51 100,0 

Stávající zastavěné území obce tvoří 9,30 % plochy řešeného území. 

V následující tabulce je uveden přehled rozvojových ploch podle jejich druhu a lokalizace. 

Tabulka č. 82 Vyhodnocení rozvojových ploch 

Plocha Typ Výměra (ha) % 

Zastavitelná Z 20,98 3,66 

Přestavbová P 3,78 0,66 

Změny krajina K 19,27 3,36 

Celkem plochy změn 44,03 7,68 

Celkem KÚ 573,51 100,00 

Počet obyvatel obce  701 

Hustota obyvatel   13,17 obyvatele/ha zastavěné plochy 

Předpokládaná potřeba ploch pro bydlení (počet obyvatel) 

Tabulka č. 83 Výpočet potřeby ploch pro bydlení 

Odhad potřeby zastavěných ploch pro bydlení % Počet obyvatel 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje 0 0 

Požadavky vyplývající z potřeby nového bydlení 2 14 

Požadavky vyplývající z polohy obce 8 58 

Rezerva ploch pro bydlení 10 70 

Celková potřeba ploch pro bydlení 17 143 

Celková potřeba ploch pro bydlení je pro návrh ÚP uvažována částečně v zastavěné ploše obce formou 
přestavby nebo využití dosud nezastavěných ploch a částečně na nových zastavitelných plochách takto: 

Tabulka č. 84 Potřeba ploch pro bydlení 

Plocha Výměra (ha) Počet obyvatel Počet b. j. m2/ RD 

Zastavitelná 20,97 161 65 2870 

Přestavbová 3,78 3 1 - 

Celkem 24,75 164 66 - 

Celkový cílový demografický vývoj obce Staré Ždánice je pro účel zpracování nového územního plánu možné 
uvažovat v rozsahu do 145 obyvatel. Ten je v obci možné očekávat především v souvislosti s předpokládanou 
potřebou nového bydlení a s předpokládanou migrací, s přihlédnutím ke vzrůstající atraktivitě obce, z důvodu 
její polohy, jejího dobrého dopravního napojení a rekreačního potenciálu území. Celkový nárůst je předpokládán 
do 845 obyvatel (v ukazateli v tabulce č. 83 je v m2/RD započítán podíl veřejných prostranství). 
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B1-1/6  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Základní charakteristika obce Staré Ždánice z hlediska ZPF a PUPFL 

Zemědělská prvovýroba 

Součástí zastavěného území obce je i nevyužitý objekt zemědělské výroby určený územním plánem jako plocha 
přestavby P1 na funkci VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Navrhované řešení nezhoršuje 
stávající územní podmínky pro zemědělskou výrobu, která je řešena soukromými nebo rodinnými farmami. 

Meliorace 

Vzhledem ke konfiguraci terénu byla v minulosti na části pozemků, zejména ve vazbě na Ždánickou strouhu a 
dále v severozápadní části řešeného území ve směru na obec Plch řešena otázka systémového odvodnění 
území. Meliorované pozemky jsou zastavitelnými plochami dotčeny pouze minimálně v okrajových partiích bez 
významného dopadu na funkčnost systému. K podstatnému dotčení meliorovaných pozemků dochází v případě 
ploch změn v krajině určených k doplnění zelené kostry území a systému ÚSES, tím však nedojde 
k negativnímu ovlivnění odvodňovacího systému. Investice do odvodnění jsou v rámci řešení územního plánu 
zahrnuty mezi technické hodnoty území (KT03). V případě možného dotčení meliorovaných pozemků je vždy 
nutné zabezpečit funkčnost systému odvodnění. Rozsah meliorovaných ploch a jejich dotčení navrhovaným 
řešením je patrno z výkresu B2-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Pozemkové úpravy 

Na území obce Staré Ždánice byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy, které nabyly právní moci 11. 11. 
2009. Navrhované řešení, zejména pak vymezení ÚSES a cestní síť, je v souladu se schválenými KPÚ. 
Územním plánem navrhované řešení vhodným způsobem dále posiluje ekostabilizační funkci krajiny doplněním 
liniové a rozptýlené zeleně, zejména podél komunikací a vodotečí. Navrhované řešení zároveň neomezuje ani 

nezhoršuje možnost zemědělského obhospodařování ZPF.  

Na základě dohody s SPÚ č. j. SPÚ 051 500/2016 ze dne 4. 2. 2016 o vyjmutí pozemku č. 1434 z plochy 
lokálního biocentra LBC 45, byl tento pozemek zařazen do plochy SV, plochy smíšené obytné - venkovské, 
z důvodu zabezpečení plynulého chodu zemědělských prací rodinné farmy, která se nachází na přilehlých 
pozemcích. 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které zde mají lokální a nadregionální 
charakter. Otázkou ÚSES se detailně zabývá kapitola č. B1-1/4.4 Koncepce uspořádání krajiny, přehled prvků 
ÚSES je pak uveden v tab. č. 73 Charakteristika prvků ekologické sítě. Pro posílení ekologické stability krajiny 
je kromě prvků ÚSES také doplněna, liniová a rozptýlená zeleň. Jejich lokalizace a rozsah jsou patrné 
z výkresové části územního plánu a kapitoly č. B1-1/4.4 Koncepce uspořádání krajiny.  

Zemědělské účelové komunikace 

Stávající systém zemědělských účelových komunikací v souladu se schválenými KPÚ je návrhem řešení 
územního plánu Staré Ždánice respektován. 

Vyhodnocení záboru ZPF 

Urbanistická koncepce obce Staré Ždánice vychází z předpokladu vyváženého využití a rozvoje sídla. Rozvoj 
obce je založen na stabilizaci plošného rozsahu a posílení celistvosti sídla. Zastavitelné plochy pro bydlení (Z1 
– Z4, Z6 – Z10, Z14 – Z17) jsou dimenzovány s ohledem na predikovaný demografický vývoj, a to v plochách 
bezprostředně navazujících na zastavěné území obce či přímo v rámci vlastního sídla.  

Vymezení ploch na kvalitní bonitě zemědělského půdního fondu vychází z vývoje zastavění v obci v minulém 
období na základě platného územního plánu. Obec cestou určeného zastupitele předložila zpracované studie 
zástavby rodinnými domy nebo podklady o připravované výstavbě pro zastavitelné plochy Z3, Z4. Tyto podklady 
byly projektantem přijaty z důvodu oprávněného očekávání vlastníků pozemků a také z důvodu omezení 
případných požadavků na náhrady za zrušení zastavitelných ploch. Vzhledem k demografické prognóze bylo 
nutné v těchto podmínkách, z hlediska ochrany ZPF velmi komplikované situaci, vymezit potřebnou 
zastavitelnou plochu pro bydlení. Návrh plochy NSs K15 (bývalé zastavitelné plochy Z5) vychází z požadavku 
přestěhování plochy pro jízdárnu, která je umístěna v současné době v centru obce (zastavitelná plocha Z1), 
do polohy řešící hygienické závady a z požadavku uvolnění této plochy pro bytovou výstavbu v zastavěném 
území obce. Zastavitelná plocha Z2 byla převzata z platného ÚPO v souladu s § 4 odst. 4 zákana č. 334/1992 
Sb. o OZPF. Je určena také pro bydlení v BV. Plocha územní rezervy R1, která leží na méně kvalitním ZPF, je 
jedinou plochou pro další rozvoj bydlení v obci bez negativních vlivů na krajinný ráz území nebo záboru kvalitní 

půdy a vodohospodářských problémů. 

Návrh územního plánu podstatně redukuje zastavitelné plochy pro bydlení navržené v platné dokumentaci. Pro 
rozvoj smíšeného obytného území jsou v návaznosti na stabilizované území této funkce vymezeny dvě nové 
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plochy (část Z1, Z6). V souladu s požadavky na zvýšení atraktivity sídla jsou nově vymezovány plochy rekreace 
(Z11 a Z19). Rozvoj hospodářského potenciálu je koncentrován především do přestavbové plochy P1, v menší 
míře pak do plochy Z12. Urbanistická struktura je doplněna systémem veřejných prostranství a ploch zeleně. 

Návrh ploch změn v krajině doplňuje zelenou kostru území, dodává krajině měřítko a posiluje obraz sídla. 

Závěr vyhodnocení ZPF 

Návrh územního plánu umísťuje zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území či v přímé vazbě na zastavěné 
území s výjimkou nezastavitelné plochy NSs (plocha změn v krajině) a zastavitelné plochy Z11 (BV, RH), kde 
je předpoklad možných negativních vlivů na okolí. Územním plánem je navrženo opětovné využití bývalého 
zemědělského areálu (plocha přestavby P1) ve snaze minimalizovat nové zábory ZPF. Rozsah a struktura 
vymezovaných zastavitelných ploch odpovídá významu a velikosti sídla ve struktuře osídlení a potenciálu území 

Navržený zábor ZPF nenarušuje organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území, síť zemědělských 
účelových komunikací ani nezatěžuje obhospodařování zbylé části ZPF. Ačkoliv návrh řešení byl veden ve 
snaze minimalizace zásahu do půd I. a II. třídy ochrany ZPF, nebylo možné se dotčení těchto vysoce 
hodnotných půd vyhnout vzhledem k poloze vlastního sídla, historickému vývoji a základním urbanistickým 
principům.  

Vyhodnocení záboru PUPFL 

Návrhem územního plánu nedochází k žádnému záboru PUPFL.  
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Tabulka č. 85: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF (dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu, Příloha – tabulka 2 „Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu územního plánu“) 
 

Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany ZPF (ha) 

Odhad výměry 
záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb k 
ochraně pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

I. II. III. IV. V. 

Z1 BV 1,1124 1,1124 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z2 BV 0,5662 0 0,5662 0 0 0 0 ne ano ne ano 

Z3 BV 1,0731 0,6132 0,4599 0 0 0 0 ne ano ne ano 

Z4 BV 0,1226 0,1226 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z6 BV 3,7339 3,7339 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z8 BV 0,457 0,457 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z9 BV 0,2535 0,2535 0 0 0 0 0 ne ne ne ne 

Z10 BV 0,2097 0,2097 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z11 BV 0,2113 0 0 0 0,2113 0 0 ne ne ne ne 

Z15 BV 0,6919 0 0 0,6919 0 0 0 ne ne ne ne 

Z16 BV 0,0869 0 0 0 0,0869 0 0 ne ne ne ne 

Z17 BV 0,1407 0 0 0,1407 0 0 0 ne ne ne ne 

Z18 BV 0,1201 0 0 0,1201 0 0 0 ne ne ne ne 

Plochy bydlení 
celkem 

8,7793 6,5023 1,0261 0,9527 0,2982 0 0     

Z13 OM 1,79 0 0 0 1,79 0 0 ne ne ne ne 

Plochy občanského 
vybavení celkem 

1,79 0 0 0 1,79 0 0     

Z3 PV 0,1346 0,0842 0,0504 0 0 0 0 ne ano ne ano 

Z6 PV 0,0295 0,0295 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z10 PV 0,1303 0,08 0,0503 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z15 PV 0,0552 0 0 0,0552 0 0 0 ne ne ne ne 

Z10 ZV 0,0684 0,0503 0,0181 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Plochy veřejných 
prostranství celkem 

0,418 0,244 0,1188 0,0552 0 0 0     
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Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany ZPF (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb k 
ochraně pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

I. II. III. IV. V. 

Z1 SV2 0,5411 0,5411 0 0 0 0 0 ne ne ne ano 

Z7 SV2 0,0976 0,0967 0,0009 0 0 0 0 ne ne ne 
ano 

(částečně) 

Plochy smíšené 
obytné celkem 

0,6387 0,6378 0,0009 0 0 0 0     

Z12 VS 0,3046 0 0 0 0,2803 0,0243 0 ne ne ne ne 

Plochy výroby 
celkem 

0,3046 0 0 0 0,2803 0,0243 0     

K1 NP 0,1814 0,0349 0,1052 0,0413 0 0 0,1 ne ne ne ne 

K2 NP 0,4614 0,1696 0,1131 0,1787 0 0 0,23 ne ano ne ano 

K3 NP 0,2757 0 0,2624 0,0133 0 0 0,14 ne ne ne ano 

K4 NP 0,675 0,5548 0,1202 0 0 0 0,35 ne ano ne 
ano 

(částečně) 

K5 NP 0,8379 0,0456 0,7923 0 0 0 0,42 ne ano ne 
ano 

(částečně) 

K6 NP 3,63 1,1708 2,4592 0 0 0 1,8 ne ano ne ano 

K7 NP 0,5004 0 0,5004 0 0 0 0,25 ne ano ne ano 

K8 NP 1,0465 0,007 0 1,0265 0,013 0 0,5 ne ne ne ano 

K9 NP 0,4732 0,44 0,0056 0 0 0,0276 0,23 ne ano ne ano 

K10 NP 1,8448 0,5164 0 0,8305 0 0,4979 0,92 ne ano ne ano 

K11 NP 0,7884 0 0 0 0,0435 0,7449 0,4 ne ano ne ne 

K12 NP 1,6613 0,2579 0,3642 0 0,6081 0,4311 0,83 ne ano ne ano 

K13 NP 0,0772 0 0 0 0,0698 0,0074 0,04 ne ne ne ne 

K14 NP 0,1754 0 0 0 0,0346 0,1408 0,09 ne ne ne ne 

Plochy přírodní 
celkem 

12,6286 3,197 4,7226 2,0903 0,769 1,8497 6,3     

K15 NSs 0,8056 0,8056 0 0 0 0 0 ne ne ne ne 

Plochy smíšené 
nezastavěného 

území 
0,8056 0,8056 0 0 0 0 0     
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Označení 
plochy 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany ZPF (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb k 
ochraně pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

I. II. III. IV. V. 

Zábor ZPF celkem 25,3648 11,3867 5,8684 3,0982 3,1375 1,874 6,3     
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B1-1/7  ÚDAJE O ÚPRAVĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 
A PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ VČETNĚ OPAKOVANÉHO 

Územní plán byl upraven na základě připomínek dotčených orgánů a ostatních občanů ve společném jednání, 
které jsou uvedeny dále, v textové části a jednotlivých výkresech.  

Územní plán byl po společném jednání upraven zejména v těchto případech: 

- Zákres dálnice D11 byl vypuštěn ze všech výkresů mimo výkresu širších vztahů. 
- Do koordinačního výkresu byl vložen zákres odvodnění pozemků. 
- Do výkresů byla vložena aktualizace ÚAP z roku 2014. 
- Byla vypuštěna plocha PV jako plocha s možností předkupního práva obce. 
- Stávající hospodářské usedlosti a rozvojové plochy na ně navazující byly přeřazeny do ploch RZV jako 

SV. 
- Plocha K14 byla upravena na 1 x 20 m jednostranně jako NP, ostatní plochy jako Nz. 
- Plocha přestavby P2 byla vypuštěna a nahrazena plochou Z15, určenou pro bydlení, a plochou územní 

rezervy R1. 
- Rozvojová plocha určená pro bydlení Z1 byla zmenšena dle požadavků obce. 
- Na základě projednání koncepce územního plánu s obcí byly po společném jednání opraveny, 

vymezeny nebo rozšířeny nové zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z10, Z11, Z16, Z17. Z18 a Z19. 
- Rozdělení SV na SV1 a SV2 po projednání připomínek po společném jednání na dalším jednání u 

pořizovatele. 

Rozsah úpravy ÚP neznamenal změnu jeho koncepce předkládané k řízení o územním plánu, předloženým 
připomínkám bylo možné ve většině případů vyhovět. 

Po veřejném projednání byly provedeny následující úpravy územního plánu: 

- Na základě negativního stanoviska DOSS (nesouhlas se záborem ZPF) byla vypuštěna zastavitelná 
plocha Z5 (BV, RH1) a částečně nahrazena plochou změn v krajině K15 (NSs) 

- Na základě negativního stanoviska DOSS byl zredukován rozsah zastavitelné plochy Z9 (BV, PV)  
- Z návrhu byla na základě vyhodnocení veřejného projednání vypuštěna zastavitelná plocha Z14 (TO) 
- Vymezení plochy změn v krajině K14 bylo upraveno způsobem zajišťujícím vytvoření nezastavěného 

pásu 15 m od osy Opatovického kanálu po obou stranách vodního toku – stávající plocha K14 byla 
zúžena, po druhé straně vodního toku bude zachován pás vegetačního doprovodu vodního toku 
v rámci plochy Z19 RN v souladu s podmínkami využití dané plochy 

- V souvislosti s výše uvedenými úpravami vymezení zastavitelných ploch a ploch změn v krajině byly 
upraveny související podmínky využití, např. v rámci požadavků na technickou infrastrukturu ad. 

- V souvislosti se zrušením zastavitelné plochy Z5 bylo zrušeno stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití RH1, současně bylo ozn. ploch RH2 přejmenováno na RH 

- V souvislosti s výše uvedeným vymezením plochy změn v krajině K15 (NSs) byly stanoveny podmínky 
pro využití ploch s RZV smíšených nezastavěného území – sportovní (NSs) 

- Vymezení zastavitelné plochy Z2 bylo změněno v souladu se stávající platnou ÚPD obce – zmenšení 
plochy z 0,6954 ha na 0,5662 ha  

- Využití plochy Z19 (RN) je podmíněno zpracováním územní studie US2 s určením specifických 
podmínek pro zpracování územní studie dle požadavků stanoviska příslušného úřadu z hlediska 
přijatelnosti vlivů záměrů na životní prostředí a se zohledněním požadavku vodoprávního úřadu ORP 
Pardubice a VAK Pardubice (včetně podmínění konzultace územní studie US1) 

- Stabilizovaná plocha s RZV ZP na pozemcích 1149 a 1107 byla zúžena na 15 m od osy Opatovického 
kanálu 

- Jevy koordinačního výkresu (limity využití území) byly aktualizovány a doplněny dle poskytnuté 
aktuální verze ÚAP SO ORP Pardubice 

- Ve vazbě na požadavky uplatněné ve stanoviskách a vyjádření DOSS a ostatních účastníku veřejného 
projednání o územním plánu byly doplněny podmínky využití zastavitelných ploch: 

- U zastavitelné plochy Z1 byly doplněny podmínky 

• vymezení ploch veřejného prostranství v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32312, a to na 
východní hranici lokality Z1, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice č. 
III/32312 

- U zastavitelné plochy Z3 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32316, a to na 
té hranici lokality Z3, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32316. 
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- U zastavitelné plochy Z6 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/3237, a to na 
těch hranicích lokality Z6, které jsou situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. 
III/3237 

- U zastavitelné plochy Z8 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/3237, a to na 
těch hranicích lokality Z8, které jsou situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. 
III/3237 

- U zastavitelné plochy Z11 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a II/333), 
a to na těch hranicích lokality Z11, které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému 
liniovému zdroji hluku 

- U zastavitelné plochy Z13 byly doplněny podmínky 

• realizace záměrů v této ploše nebude mít negativní vliv na kapacitu, kvalitu a 
vydatnost jímané vody vodního zdroje Hrobice-Čeperka-Oplatil, 

• způsob likvidace splaškových odpadních vod v zastavitelné ploše bude řešena jejich 
odvedením na ČOV ve Starých Ždánicích, 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a II/333), 
a to na těch hranicích lokalit Z13, které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému 
liniovému zdroji hluku 

- U zastavitelné plochy Z15 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a 
III/32312, a to na jižní a západní hranici plochy Z15, které jsou situovány nejblíže 
zmíněným liniovým zdrojům hluku 

- U zastavitelné plochy Z16 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na 
východní hranici plochy Z16, která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice 

- U zastavitelné plochy Z17 byla doplněna podmínka 

• v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na 
západní hranici plochy Z17, která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice 

- V koncepci technické infrastruktury bylo doplněno ustanovení o likvidaci produkovaných odpadních 
vod v zástavbě na stávající ČOV 

- Bylo upraveno ustanovení ohledně nutnosti vybudování chodníků v nových zastavitelných plochách 
- Koeficient zastavění v rámci podmínek využití ploch s RZV BV byl vypuštěn a nahrazen minimální 

velikostí budoucího stavebního pozemku pro 1 RD 
- Podmínky využití ploch s RZV RN bylo upraveno – přípustné využití a podmínky prostorového 

uspořádání 
- Do výčtu vymezených ploch s rozdílným způsobem využití byly doplněny plochy ZS – zeleň soukromá 

a NSs – plochy smíšené nezastavěného území – sportovní a byly vypuštěny plochy TO a RH1 
- Byly doplněny podmínky využití pro plochy ZS – zeleně soukromé 
- Bylo prověřeno zapracování § 18 odst. 5 stavebního zákona v rámci podmínek využití ploch 

s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území; podmínky byly doplněny 
- Bylo upraveno ustanovení o zachování prostupnosti území v rámci skladebné části ÚSES – 

nadregionálního biocentra NRBC8 
- V tabulkách vymezení zastavitelných ploch Z6 a Z15 byla vypuštěna maximální kapacita ploch pro 

rodinné domy 
- V rámci specifických podmínek využití zastavitelné plochy Z13 (OM) bylo vypuštěno ustanovení o 

maximálním koeficientu zastavění za účelem zajištění souladu se stanovenými podmínkami využití 
ploch s RZV OM; současně bylo prověřeno a upraveno stanovení koeficientu zastavění v plochách 
občanské vybavenosti (v plochách OV a OM zvýšen koeficient zastavění z 0,6 na 0,8) 

- V souvislosti se skutečností, že aktuálně probíhá zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu 
Z1, byla zrušena podmínka dohody o parcelaci  
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- V souladu s aktuálním znění související legislativy byly upraveny názvy kapitol výrokové části ÚP a její 
členění 

- Ve výkladu pojmů byly doplněny definice pojmů „maloobchod“, „drobné a mobilní stavby a objekty“ a 
byla upravena definice pojmů služebního bytu (bytové jednotky) a koeficientu zastavění dle požadavků 
pořizovatele. 

- V souvislosti s úpravami byly revidovány nepřesnosti v označení rozvojových ploch v textové části 
a odůvodnění ÚP. 

- V rámci úpravy po veřejném projednání bylo aktualizováno zastavěné území k datu 1. 10. 2020.  

B1-1/8  POUŽITÉ PODKLADY 

B1-1/8.1  Seznam použitých podkladů 

Mapové podklady 

1) digitální katastrální mapa katastrálního území Staré Ždánice  
2) Základní mapa ČR - topografické mapy území ZM 10 
3) Grafická část a data sledovaných jevů ÚAP dle přílohy 1A vyhl.500/2006 Sb. 
4) ortofotomapa z r. 2008 a 2010 
5) historická mapa Stabilního katastru z r. 1840 
6) grafická část Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 

Územně plánovací dokumentace a podklady 

1) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Politika územního rozvoje České republiky 2008, vydal Ústav 
územního rozvoje Brno 2009, IBSN 978-80-87318-04-1 a její aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR 
276 ze dne 15. 4. 2015. 

2) RNDr. MILAN SVOBORA, ING. ARCH. MILAN KÖRNER CSc. A KOL., DHV CR s.r.o., AURS s.r.o. Praha, 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, vydané usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/170/10, 
dne 29. 4. 2010, duben 2010 a aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického 

kraje Z/229/14 dne 17. 9. 2014 (s účinností od 7. 10. 2014. 

3) MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKRA, ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, Územně analytické podklady ORP Pardubice, aktualizace z, prosinece 2012 až aktualizace 
z prosince roku 2016. 

4) MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Revize lokálního ÚSES a 
vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice, zpracovatel Projekce zahradní 
krajinná a GIS, s.r.o., Ing. Helena Finstrlová, srpen 2010 

5) ING. ARCH. KAREL BERÁNEK A KOL., Urbanistická studie rekreačního prostoru Čeperka – Oplatil 

(návrh), T-plan s.r.o. Praha a AURS s.r.o. Praha, říjen 2006 

6) ING. ARCH. PAVEL KRAMÁŘ, Územní plán Praskačka, březen 2008 

7) ING. ARCH. FRANTIŠEK KŘELINA, ING. ARCH. JANA MAREČKOVÁ A KOL., Urbanistická studie 
„Výstavba za kostelem sv. Václava“, květen 2006 

Ostatní podklady 

1) PARDUBICKÝ KRAJ, Program rozvoje Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje 

usnesením Z/ 363/2011 dne 15, 12, 2011, prosinec 2011, 

2) BUKÁČEK, RUSŇÁK, BUKÁČKOVÁ, Studie potencionálního vlivu výškových a větrných elektráren na 

krajinný ráz území Pardubického kraje, 2007, 

3) EKOTOXA, s. r. o. Opava: Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje, 2004; aktualizace EKOTOXA, s. 
r. o. Brno září 2009, 

4) BUKÁČEK, RUSŇÁK, BUKÁČKOVÁ, Strategie ochrany krajinného rázu ORP Pardubice, 2010, 

5) EMANUEL POCHE A KOL., Umělecké památky Čech P/Š, svazek třetí, str. 416, ACADEMIA, nakladatelství 
České akademie věd, Praha 1980, 

6) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Metodický pokyn č.j. LP/1067/96ze dne 1. 10. 1996o odnímání 

půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

7) STAVEBNÍ ÚŘAD LÁZNĚ BOHDANEČ, Stavební povolení č.j. T95/1317-480-2002/Sou/857 ze dne 11. 7. 
2002 a Protokol z prohlídky stavby ve fázi výstavby č.j. 2063/17/SO/VBe ze dne 1. 6. 2017. 

B1-1/8.2  Komentář k použitým podkladům 

Použití podkladů je uvedeno v textu jednotlivých kapitol. Požadavky nadřazených dokumentací byly do ÚP 
zařazeny. V řešení byly využity dostupné podklady o území – Aktualizace územně plánovacích podkladů z doku 
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2015 a Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice 
ze srpna 2010 byly podle konkrétních podmínek v území lokálně upraveny. Pro řešení funkčních ploch 
a dopravního systému v jádru obce byla částečně využita Urbanistická studie Ing. arch. Františka Křeliny a kol. 
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B1-2 
 

ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE 

B1-2/1  SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50. odst. 7 

PARDUBICKY KRAJ 

Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 

 

Váš dopis zn.: MmP12160/2016  
Ze dne:  18. 2. 2016   
Číslo jednací:  KrU 14141/2016  
Spisová zn.: SpKrÚ 74891/2012 
Vyřizuje:  Ing. Iva Štveráková 
Telefon:  466 026 312 
E-mail:   iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 29. 2. 2016 
 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Staré Ždánice 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) 

obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů dne 20. 6. 2014 oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Staré 

Ždánice (dále jen územní plán) a dokumentaci návrhu územního plánu. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního 

zákona obdržel krajský úřad dne 18. 2. 2016 kopie stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu 

uplatněny. 

Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává toto stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
 

a) Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy 

Z hlediska širších vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 

sousedních obcí. 

Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky. 

b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 

Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené 

usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen PÚR ČR) a respektuje republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR a 

podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast 

republikového významu OB4. Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR požadavky na vymezení koridorů a ploch 

dopravní či technické infrastruktury, které by svým významem přesahovaly území jednoho kraje. 
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Územní plán je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, která 

nabyla účinnosti 7. 10. 2014 (dále jen ZÚR Pk): 

• 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 Hradec Králové -Pardubice 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. 

• ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových charakteristik krajiny do krajiny zemědělské a rybniční. 

Návrh územního plánu respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska 

péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk. 

• Vymezuje a zpřesňuje skladebné části územního systému ekologické stability, nadregionální biokoridor K 
71 a K 73 a nadregionální biocentrum NRBC 8 Bohdaneč při respektování čl. 110, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. 
Koridory K 71 a K 73 vymezuje jako veřejně prospěšná opatření. 

 

c) Posouzení 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 návrhu územního plánu lze konstatovat, 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 nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu Územního plánu Staré Ždánice. 

 
V rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o 
krajích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme v rámci metodické činnosti na níže uvedené nedostatky: 
 

• Předloženou textovou část doporučujeme prověřit z hlediska souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona 
(některé části přesahují podrobnost územního plánu), například: 
• v kapitole A1-1/3.4 uváděný počet rodinných domů a počet obyvatel v jednotlivých zastavitelných plochách, 
• v kapitole A1-2/1.2.2 uvedené pokyny ochrany před úrazem elektrickým proudem, výpočet potřebného 
příkonu, detailní popis navrhovaného distribučního rozvodu a veřejného osvětlení, 
• v kapitole A1-3/1.5 stanovení potenciální přirozené vegetace pro řešené území. 

 

• V kapitole A1-3/1.5 chybí uvedení nadregionálního biocentra NRBC 8 Bohdaneč. 
• Textová část je závazná a může obsahovat pouze podmínky, zásady, pokyny a úkoly pro pořízení a vydání 

regulačního plánu a pro rozhodování v území. Předložená textová část obsahuje části, které do výrokové 
části nepatří, např: 

 

• Informace uváděné v kapitole A1-2/1.2 o spotřebě vody a produkci odpadních vod. 
• Popisné informace uváděné v části technické infrastruktury, např. na str. 20 - „další výstavba dešťové 
kanalizace v obci se nepředpokládá, rozsah a poloha stávající dešťové kanalizace v obci není projektantovi 
známa". 
 

• Dálnici D11 procházející mimo řešené území lze zobrazit pouze ve výkresu širších vztahů. Z ostatních 
výkresů je nutné detailní zobrazení dálničního tělesa vypustit. 

ot isk  úředního razí tka  

Ing. Pavel Kalivoda  

vedoucí odboru 
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Stanovisko k měněným částem Územního plánu Staré Ždánice - v rámci veřejného 
projednání 
 

PARDUBICKY KRAJ 

Krajský úřad 
odbor rozvoje,  
oddělení územního plánování 

 

Váš dopis zn.: MmP 33296/2018 
Ze dne:  21. 5. 2018   
Číslo jednací: KrÚ 37052/2018 
Spisová zn.: SpKrÚ 74891/2012 
Vyřizuje:  Ing. Iva Štveráková 
Telefon:  466 026 312 
E-mail:   iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 20. 6. 2018 

Stanovisko k měněným částem Územního plánu Staré Ždánice 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 22. 5. 2018 oznámení 

o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Staré Ždánice (dále jen územní plán), 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 úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem 

řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu 

územního plánu s politikou územního rozvoje a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy. 

Krajský úřad uplatňuje požadavek na doplnění odůvodnění návrhu územního plánu o posouzení 

souladu nově vymezené zastavitelné plochy Z19 s článkem 112 Zásad územního rozvoje Pardubického 

kraje. 

Odůvodnění 

Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 29. 2. 2016 pod č. j. KrÚ 14141/2016 stanovisko, potvrzující 

soulad návrhu změny z hlediska kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 

Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu územního plánu. Dokumentace návrhu územního plánu 

pro veřejné jednání byla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací 

dokumentace. 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7. 10. 2014. 

Zastavitelná plocha Z19 je vymezena v nadregionálním biocentru NRBC 8 Bohdaneč. Předložený upravený 

návrh územního plánu neobsahuje v odůvodnění posouzení souladu s článkem 112 ZÚR Pk, který stanovuje 

zásady pro usměrňování územního rozvoje pro zajištění ochrany ploch a koridorů nadregionálního a 

regionálního územního systému ekologické stability. 

Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené 

vládou České republiky 15. 4. 2015. 

Z hlediska širších územních vztahů je návrh změny koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 

sousedních obcí. 

V rámci metodické činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 

129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme prověřit a případně doplnit textovou 

část odůvodnění z hlediska úplnosti a z hlediska provázanosti s textovou částí. Upozorňujeme například 

na nepřesný text v posledním odstavci v kapitole B1- 1/4.1, na který se odkazuje tabulka č. 31 textové části a 

chybějící odůvodnění na straně 67, na které se odkazuje tabulka č. 21 textové části. 

Ing. Pavel Kalivoda 

vedoucí odboru rozvoje 
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Stanovisko k měněným částem Územního plánu Staré Ždánice - v rámci 
opakovaného veřejného projednání 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD  
Pardubického kraje 
odbor rozvoje  

oddělení územního plánování 

 

Váš dopis zn.: MmP 37471/2021 
Ze dne: 13. 4. 2021 
 
Číslo jednací: KrÚ 43128/2021 
Spisová zn.: SpKrÚ 74 891/2012 
Vyřizuje: Ing. Iva Štveráková 
Telefon: 466 026 312 
E-mail: iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
 

Datum: 31. 5. 2021 

 

Stanovisko k měněným částem Územního plánu Staré Ždánice 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 52 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
oznámení o zahájení opakovaného řízení o Územním plánu Staré Ždánice (dále jen územní plán). 
 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem 
řešení, které byly od veřejného projednání změněny. 
 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu 
územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy. 
 
Odůvodnění: 
 
Krajský úřad obdržel dne 11. 3. 2021 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu územního plánu a byla 
mu předložena k posouzení dokumentace návrhu územního plánu. 
 
Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 29. 2. 2016 pod č. j. KrÚ 14141/2016 stanovisko, potvrzující 
soulad územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
 
Dokumentace pro veřejné projednání byla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně 
plánovací dokumentace. Byla vymezena nová zastavitelná plocha Z19 do nadregionálního biocentra územního 
systému ekologické stability NRBC 8 Bohdaneč a bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území. Krajský úřad vydal dne 20. 6. 2018 pod č. j. KrÚ 37052/2018 stanovisko k měněným 
částem územního plánu, ve kterém uplatnil požadavek na doplnění odůvodnění návrhu územního plánu o 
posouzení souladu nově vymezené zastavitelné plochy Z19 s článkem 112 Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění (dále jen „ZÚR Pk“). 
 
Dokumentace návrhu územního plánu pro opakované veřejné jednání byla doplněna o posouzení souladu s 
článkem 112 ZÚR Pk, který stanovuje zásady pro usměrňování územního rozvoje pro zajištění ochrany ploch 
a koridorů nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability. Plocha Z19 je vymezena jako 
plocha s rozdílným způsobem využití rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN), v rámci nichž jsou 
vytvořeny podmínky pro zajištění ekologických funkcí krajiny a umožňují využití, které nekoliduje se 
stanovenými zásadami pro usměrňování územního rozvoje v článku 112 ZÚR Pk. Plocha Z19 umožňuje 
umístění pouze 1 rodinného domu dle stávajícího platného stavebního povolení a nezbytné drobné stavby 
nenarušující přírodní charakter území o maximální ploše 15 m2. Využití plochy Z19 je podmíněno zpracováním 
územní studie, která zajistí ochranu podzemních a povrchových vod, ochranu fauny, flóry a ekosystému a 
ochranu krajinného rázu a vytvoří podmínky pro realizaci hygienických zařízení bez negativního vlivu na 
kapacitu, kvalitu a vydatnost jímané vody vodního zdroje Hrobice-Čeperka-Oplatil. 
 

mailto:iva.stverakova@pardubickykraj.cz
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Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován s územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí. 
 
Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 
v z. Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 

B1-2/2  SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
A S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Pořizovatel přezkoumal zpracování územního plánu s ohledem na § 18 a § 19 stavebního zákona; návrh 
územního plánu je mimořádně citlivý ke stávajícímu charakteru území, stanovená základní koncepce rozvoje 
území posiluje především jeho celistvost, povyšuje prostorové struktury obce vložením nových urbanistických 
prvků; úměrně demografickému vývoji vymezuje zastavitelné plochy pro bydlení, využívá území brownfields, 
posiluje význam zeleně ve smyslu zvýšení úrovně obytného a životního prostředí sídla; významnou měrou 
zvyšuje pěší prostupnost sídla a krajiny. V návaznosti na koncepci rozvoje území jsou stanoveny koncepce 
urbanistická, veřejné infrastruktury a krajiny. Všechny tyto koncepce jsou zpracovány s ohledem na hodnoty 
přírodní, kulturní, historické, urbanistické a technické. Hodnoty, které mimořádným způsobem ovlivňují sídlo a 
tvorbu návrhu územního plánu jsou zapracovány do hlavního výkresu jako důležité jevy, podstatné pro další 
rozhodování v území. Návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je jednoznačně respektován 
vesnický charakter zástavby. Územní plán ve stabilizovaném území rozlišuje plochy BV - bydlení v rodinných 
domech - venkovské a plochy SV1, SV2 - smíšené obytné - venkovské. Územní plán stanovuje pro tyto plochy 
podmínky prostorového uspořádání - minimální velikost stavebního pozemku pro 1 rodinný dům. Aplikací 
územního plánu nebude docházet k nepřiměřenému zahuštění stávající zástavby na úkor pohody bydlení a 
relaxaci obyvatel sídla a v konečném důsledku ke změně charakteru obce. Územní plán svým návrhem 
respektuje a podporuje drobné zemědělské podnikání a podnikání v oblasti hipoturistiky jednotlivých obyvatel; 
v zájmu udržitelnosti území vytváří další příležitosti pro možnosti podnikání v oblasti řemeslné malovýroby či 
přidružené výroby, výrobních i nevýrobních služeb.   

Pořizovatel v závěru konstatuje, že územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích.     

B1-2/3  SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

B1-2/3.1 Postup pořízení územního plánu 

Zastupitelstvo obce Staré Ždánice schválilo usnesením č. 13 ze dne 15. 6. 2011 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „stavební 
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního plánu Staré Ždánice (dále také „ÚP Staré Ždánice“). 
Obec Staré Ždánice požádala dne 30. 6. 2011 v souladu s usnesením č. 13 o pořízení ÚP Staré Ždánice ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Magistrát města Pardubic, oddělení územního 
plánování (dále jen „pořizovatel); dle tohoto usnesení byl také ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) 
stavebního zákona schválen určený zastupitel Jaroslav Hyhlík, starosta obce, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem ÚP Staré Ždánice. 

Následovalo období, kdy pořizovatel v souladu s § 46 stavebního zákona převzal od obce žádosti na pořízení 
územního plánu, zpracoval k nim své stanovisko a předložil je obci k rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelstvo 
o žádostech hlasovalo dne 21. 3. 2012. 

Pořizovatel na základě těchto skutečností začal zpracovávat návrh zadání; v tomto období byla obdržena ještě 
další žádost o pořízení územního plánu, kterou pořizovatel posoudil dle § 46 stavebního zákona a obec tuto 
žádost schválila usnesením č. 4 dne 28. 1. 2013. 

Pořizovatel dopracoval návrh zadání ÚP Staré Ždánice, do kterého zapracoval jednotlivé žádosti. Návrh zadání 
byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona ve dnech od 4.procince 2012 do 3. ledna 2013. Požadavky 
a podněty od dotčených orgánů k obsahu zadání byly v návrhu zadání zohledněny a zapracovány, sousední 
obce neuplatnili žádné podněty. Veřejnost uplatnila 1 připomínku, která byla vyhodnocena a do zadání 
zapracována.  

Z důvodu procesní chyby – nevyvěšení oznámení o projednání zadání na obci Staré Ždánice, bylo 
pořizovatelem vypsáno opakované projednání návrhu zadání ÚP Staré Ždánice. Návrh zadání byl projednán 
ve dnech od 27. května 2013 do 25. června 2013. Požadavky a podněty od dotčených orgánů k obsahu zadání 
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byly v návrhu zadání zohledněny a zapracovány, sousední obce neuplatnili žádné podněty. Veřejnost uplatnila 
7 připomínek, které byly vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Návrh zadání byl po jeho projednání schválen 
Zastupitelstvem obce Staré Ždánice usnesením č. 10 ze dne 11. 11. 2013. Pořizovatel předal schválené zadání 
a veškeré další podklady dne 20. 11. 2013 projektantovi ÚP Staré Ždánice.  

Návrh územního plánu pro společné jednání byl odevzdán dne 28. května 2014.   

Společné jednání o návrhu ÚP Staré Ždánice (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi, krajským 
úřadem a veřejností) bylo zahájeno 9. června 2014, samotné společné jednání se konalo dne 14. července 
2014 v 9 h v zasedací místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění 
stanovisek a připomínek byl stanoven do 13. srpna 2014. V rámci společného jednání bylo uplatněno 14 
stanovisek dotčených orgánů, 15 připomínek, jedna připomínka od obce Staré Ždánice, 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.  

Proces vyhodnocování společného jednání byl náročný hlavně s ohledem na uplatněné připomínky č. 6 a 12. V 
připomínce č. 12 společnost xxxxx - xxxxxxx, žádala o zahrnutí zájmového území o rozloze cca 38 ha do 
projednávaného ÚP Staré Ždánice, jako plochy těžby štěrkopísků. Uplatněná připomínka by vyvolala postup 
dle § 51 odst. 3 stavebního zákona, tj. pořízení nového návrhu územního plánu. Územní plán by se dostal opět 
na počátek pořizování, tj. k zadání. Lhůta pořizování územního plánu by se podstatně prodloužila. Zastupitelstvo 
obce Staré Ždánice o této připomínce rozhodlo usnesením dne 24. 6. 2015, ve kterém schválilo nezařazení 

připomínky č. 12 do územního plánu.    

V připomínce č. 6 žádal mimo jiné pan xxxxxxxx o zahrnutí pozemků p. č. 1434 a 378/2 k. ú. Staré Ždánice do 
plochy SV - plochy smíšené obytné venkovské, protože je nepřetržitě používá jako manipulační a odstavnou 
plochu pro zabezpečení plynulého chodu zemědělských prací rodinné farmy. V katastrálním území Staré 
Ždánice proběhly komplexní pozemkové úpravy, které musí územně plánovací dokumentace na základě 
zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách respektovat. Dle Plánu společných 
zařízení, který je součástí pozemkových úprav a také dle návrhu ÚP Staré Ždánice ležel pozemek p. č. 1434 
v ploše LBC 45. K připomínce č. 6 doložil pan xxxxxxx znalecký posudek, který prověřil, do jaké míry budou 
poškozeny zájmy ochrany přírody vyřazením pozemku p. č. 1434 k. ú. Staré Ždánice z lokálního biocentra. Na 
základě společné schůzky dne 4. 2. 2016 s obcí, panem xxxxxxx a pořizovatelem byla uzavřena dohoda, 
výsledkem které bylo, že pozemky p. č. 1434 a 378/2 budou zahrnuty do plochy SV. Tato úprava byla také 

dohodnuta s Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice (12. 2. 2016).    

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání a dne 18. února 2016 
požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení 
územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona (viz. kapitola B1-2/1).  

Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 2. března 2016 a konstatova lo 
se v něm, 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 nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního 
zákona bránily zahájení řízení o návrhu Územního plánu Staré Ždánice. 

Dne 25. 04. 2016 předal pořizovatel výsledky společného jednání projektantovi pro úpravu návrhu ÚP Staré 
Ždánice; současně tuto informaci obdržela na vědomí také obec Staré Ždánice. V červenci 2016 probíhali 
vzájemné konzultace mezi projektantem a pořizovatelem a kontrola provedené úpravy návrhu ÚP Staré 
Ždánice. Na základě zaslaných podkladů pro úpravu návrhu ÚP Staré Ždánice vyvolala obec jednání mezi obcí, 
projektantem a pořizovatelem, na které obec přinesla 11 požadavků pro úpravu návrhu územního plánu. 
Jednalo se o požadavky nad rámec výsledků společného jednání. Vyvolané jednání proběhlo dne 11. 11. 2016; 
požadavky obce na úpravu návrhu územního plánu vznikly z důvodu, že zastupitelstvo obce společně 
s určeným zastupitelem prozkoumali a nastudovali do hloubky návrh ÚP Staré Ždánice a s ohledem na znalost 
poměrů a podmínek v obci usoudili, že s některými částmi návrhu nesouhlasí a že některé části návrhu 
územního plánu jsou do budoucna neprosaditelné a nereálné. Obec pořizovateli sdělila, že takovýto návrh 
územního plánu zastupitelstvo obce nemůže schválit a proto předložila požadavky na jeho úpravu. Obec 
především nesouhlasila, aby části zastavěných stavebních pozemků rodinných domů byly územním plánem 
vymezeny jako zeleň soukromá, když by na mnoha těchto pozemcích bylo možné umístit stavby rodinných 
domů; takto to bylo řešeno i v původním územním plánu z roku 2006. Všechny požadavky a připomínky obce 
byly na jednání podrobně projednány a bylo dohodnuto jejich možné řešení. 

Pořizovatel vyhodnotil výše uvedenou situaci a dospěl k závěru, že návrh ÚP Staré Ždánice, který by 
zastupitelstvo neschválilo je nutné upravit a projednat. Vzhledem k tomu, že se záklaní koncepce rozvoje území 
obce nebude měnit, pořizovatel vyhodnotil situaci a na základě zásady hospodárnosti, rychlého řízení, procesní 
ekonomie a konzultace s krajským úřadem, jako nadřízeným orgánem zvolil postup úpravy návrhu ÚP Staré 
Ždánice a jeho projednání v procesu řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona. 
Jeden z požadavků obce bylo změnit několik pozemků, které leží v NRBC 8 a současně v plochách dobývacích 
prostorů z plochy NP na plochu RN – rekreace na plochách přírodního charakteru. Pro tento požadavek bylo 

příslušným dotčeným orgánem požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Tuto 
skutečnost sdělil pořizovatel obci společně s informací, že v případě řešení tohoto poožadavku bude nutno 
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v rámci pořizování územního plánu zpracovat dokumentaci SEA, což bude představovat potřebnou časovou 
rezervu; tj. pořízení územního plánu se časově značně prodlouží. Na základě těchto informací schválilo 
zastupitelstvo obce požadavky obce pro úpravu návrhu ÚP Staré Ždánice, bez požadavku vyžadujícím 
zpracování SEA. 
Podklady pro úpravu návrhu ÚP Staré Ždánice byly projektantovi předány dne 1.3.2017. 
V období 05 – 07/2017 pořizovatel ověřoval na základě informací vlastníka platnost územního rozhodnutí a 
stavebního povolení na pozemku p. č. 1179/1 k.ú. Staré Ždánice. Platnost stavebního povolení na tomto 
pozemku ověřil Městský úřad Lázně Bohdaneč, odbor stavební (dále jen „stavební úřad“),na základě kontrolní 
prohlídky. Stavební úřad v protokolu z kontrolní prohlídky konstatoval, že vydané stavební povolení je platné. 
Tyto podklady byly zaslány projektantovi pro zapracování do návrhu územního plánu.  

Na zasedání zastupitelstva obce dne 13. 4. 2017 bylo pod bodem č. 7 přijato usnesení o schválení zařazení 
části pozemku p.č.1021 jako stavební parcela do návrhu územního plánu a současně bylo přijato, že počínaje 
od 14.4.2017 nebudou zastupitelé zařazovat další připomínky a podněty do nového územního plánu. 
V průběhu prací projektanta na územním plánu požádala obec o schůzku s pořizovatelem a projektantem. 
Schůzka proběhla dne 21.09.2017 a jejím předmětem byla konzultace obce s projektantem o konkrétních 
lokalitách, které jsou v toho času platném Územním plánu Obce Staré Ždánice a jejich zobrazení v novém 
územním plánu. Zásadním poždavkem obce bylo prověření zapracování pozemků  p.č. 1179/1, 1179/2, 1275 
(nyní 1275/1, 1275/2), 1247 (nyní 1247/1, 1247/2) , 1214 (nyní 1214/1, 1214/2) a také p.č. 1152, 1183, 1151, 
1182, 1180 a 1181, do územního plánu  jako plocha RN – rekreace na plochách přírodního charakteru;  k tomuto 
požadavku pořizovatel sdělil, že pro další pořizování územního plánu bude nutno pro tento požadavek, který 
byl uplatněn již dříve (po společném jednání) a ke kterému si pořizovatel vyžádal stanovisko SEA (č.j. KrÚ 
86354/2016/OŽPZ/Jel ze dne 16.12.2016), vybrat zpracovatele SEA a územní plán bude dále pořizován včetně 
této požadované dokumentace v souladu se zákonem. Výsledek dohody z uskutečněné schůzky obec 
projednala v zastupitelstvu dne 4.12.2017 a přijala potřebná usnesení a vybrala zpracovatele SEA. 
V následujícím období probíhala drobná jednání s obcí a také občany obce, aby byl výsledný návrh v souladu 
s jejich požadavky a aby další proces pořizování územního plánu byl již bezkonfliktní.  
Návrh územního plánu pro veřejné projednání včetně Vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj 
území byl odevzdán projektantem, dne 21.května 2018. 

Po převzetí upraveného návrhu územního plánu svolal pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona veřejné 
projednání návrhu územního plánu na 2. července 2018 v 18 h v zasedací místnosti obecního úřadu obce Staré 
Ždánice. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, 
oprávněný investor, obec Staré Ždánice a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace 
návrhu úzenmního plánu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve 
fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a obci Staré Ždánice od 22. května 
2018 do 13. července 2018. V průběhu řízení o návrhu, tj. veřejného projednání bylo obdrženo 9 stanovisek 
dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, 13 námitek a žádné připomínky. 

Na jednání zastupitelstva obce dne 28.11.2018 bylo přijato usnesení pod bodem 8., kterým byla k datu 
29.11.2018 ukončena funkce dosavadního určeného zastupitele pana Jaroslava Hyhlíka a jako nový určený 
zastupitel byl schválen pan ing. Martin Korunka.  

V procesu veřejného projednání byl obdržen nesouhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále také „orgán ZPF“) se záborem 
zemědělského půdního fondu a to pro řešené lokality Z02, Z05 a Z09. Projektant připravoval podklady pro 
úpravu vymezených lokalit a následně pro uzavření dohody s orgánem ZPF. V červeci 2019 odstoupil od 
smlouvy projektant územního plánu; obec v průběhu měsíce listopadu 2019 uzavřela smlouvu s novým 
projektantem územního plánu Ing. arch. Eduardem Žaludou, Na Březince 1515/22, 150 00 Praha 5. Pořizovatel 
zaslal podklady novému projektantovi a potřebné informace o dalším postupu pořizování. V měsíci únor 2020 
byly projektantovi zaslány aktuální územně analytické podklady obce a pořizovatel ve spolupráci s projektantem 
připravovali podklady pro uzavření dohody s orgánem ZPF z důvodu jeho nesouhlasu se záborem 
zemědělského půdního fondu. V květnu 2020 obdržel pořizovatel podklady pro uzavření dohody; dohoda byla 
uzavřená obdržením souhlasného stanoviska dne 3.6.2020.      

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu; tyto 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 6 stanovisek dotčených 
orgánů, stanovisko Krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. Požadavky a podmínky 
dotčených orgánu uvedené v těchto stanoviskách pořizovatel vyhodnotil, doplnil návrh rozhodnutí o námitkách, 
návrhy vyhodnocení připomínek a předal projektantovi k úpravě návrhu územního plánu. 

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 ochrany přírody č.j. KrÚ 64408/2020 ze dne 15.9.2020 ve znění, že 
předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Příslušný úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované 
prevence pod čj. KrÚ 60721/2020/OŽPZ/UD ze dne 19.8.2020 posoudil podle § 10i zákona o posuzování vlivů 
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na životní prostředí podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k závěru, že není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

V říjnu předal pořizovatel projektantovi výsledky vyhodnocení veřejného projednání pro úpravu návrhu 
územního plánu s požadavkem, aby do textové části odůvodnění uvedl výčet všech částí řešení, které byly od 
veřejného projednání změněny. Protože na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k 
podstatné úpravě návrhu územního plánu bylo nutné veřejné projednání zopakovat. 

Upravený návrh ÚP Staré Ždánice byl projektantem předán dne 16.dubna 2021; po jeho převzetí pořizovatel 
svolal v souladu s § 52 stavebního zákona a s ohledem na aktuálně vyhlášený nouzový stav v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru opakované veřejné projednání formou internetového přenosu. Opakované 

veřejné projednání bylo svoláno na 25. května 2021 v 17:00 h.  

Na opakované veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, 
oprávněný investor, obec Staré Ždánice a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace 
návrhu upraveného úzenmního plánu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také k 
nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a obci Staré Ždánice 
od 14. dubna 2021 do 1. června 2021. V průběhu řízení o upraveném návrhu, tj. opakovaného veřejného 
projednání bylo obdrženo 9 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, 7 námitek a 3 

připomínky. 

V procesu opakovaného veřejného projednání byl obdržen nesouhlas orgánu ZPF se záborem zemědělského 
půdního fondu a to pro řešené lokality Z09, Z19 a K15. Vzhledem k tomu, že s orgánem ZPF byla s řešením 
těchto lokalit uzavřena dohoda v rámci veřejného projednání, vyžádal si pořizovatel nové stanovisko. Výše 
uvedené stanovisko bylo zrušeno a bylo vydáno nové stanovisko souhlasné pod. zn. 56224/2021/OŽPZ/VR ze 
dne 13.7.2021. Dále bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odboru životního 
prostředí, Oddělení ochrany přírody; uplatněné stanovisko bylo v rozporu s právními předpisy a z těchto důvodů 
nebylo k němu přihlédnuto.      

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a 
zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu 
územního plánu; tyto 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 
6 stanovisek dotčených orgánů,  stanovisko Krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. S 
návrhem vyhodnocení připomínky č. 3 byl obdržen nesouhlas  Ministerstva průmyslu a obchodu. Na základě 
vzájemné konzultace pořizovatele s ministerstvem, ve které byla problematika připomínky č. 3 objasněna vydalo 
ministerstvo stanovisko souhlasné.   

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 
Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění dle § 53 stavebního zákona a zajistil úpravu územního plánu. 
Následně byl návrh předložen zastupitelstvu obce Staré Ždánice k vydání.     

Návrh územního plánu 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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B1-2/4  SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání nebyl řešen žádný rozpor.  

V rámci procesu veřejného projednání byl řešen rozpor s dotčeným orgánem ochrany ZPF - Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. 
S dotčeným orgánem byla uzavřena dohoda, předmětné lokality byly v územním plánu upraveny (viz tabulka Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Staré Ždánice – DO).    

VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÉ ŽDÁNICE – DO 

P. č. Dotčený orgán  DO                                                                                         Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 
1143, Hradec Králové, 
500 02 
ze dne 23. 7. 2014, 
zn. 1161/14/52.104/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. 
Své vyjádření jsme zaslali k projednání návrhu zadání ÚPO pod č.j. 
2289/13/52.104/Št dne 17.6.2013. 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné.  
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, Pardubice, 
530 02 
ze dne 13. 8. 2014 
Č.j.: HSPA-9-412/2014-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 dne10.6.2014 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 závazné stanovisko. 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné.  
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3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 
828, Pardubice, 530 02 
ze dne 7. 7. 2014 
Č.j.: KHSPA 
09733/2014/HOK-Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, oddělení územního plánování doručeného dne 
20.6.2014, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu 
§ 77 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a 
§ 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
„stavební zákon“) posoudila předložené projednání „návrhu územního 
plánu obce Staré Ždánice.“ 
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 Staré Ždánice“  

s o u h l a s í. 
Odůvodnění 
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Staré Ždánice vyjádřila 
stanoviskem s č.j. KHSPA 20180/2012/HOK-Pce ze dne 2.1.2013 bez 
podmínek. 

Navržené lokality s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech 
venkovské 

Z1, Z2 – lokality jsou situovány ve střední části obce.  
Z3, Z4, Z6 – lokality jsou situovány v západní části obce.  
Z7 – lokalita je situována ve střední části obce, v těsné blízkosti mateřské 
školky. 
Z8 – lokalita je situována ve východní části obce.  
Z9 – lokalita je situována na jižním okraji zastavěného území obce.  

Rekreace, plochy staveb pro hromadnou rekreaci - RH 

Z5 – lokalita je situována v západní části obce. Jedná se o provozování 
jezdeckého sportu spojeného s chovem koní a nezbytným zázemím pro 
bydlení správce.  
Z10 – lokalita je situována ve střední části obce. Součástí navržené 
lokality je také veřejná zeleň - ZV a bydlení v rodinných domech 
venkovské – BV.  
Z11 – lokalita je situována v blízkosti vodní plochy Oplatil. 

Plocha smíšená – výrobní - VS 

Z12 – lokalita je situována v jižní části katastru obce. Jedná se o plochu 
určenou pro zahradnictví a jeho zázemí, včetně jedné bytové jednotky 
určené pro obsluhu areálu. V regulativu pro plochu VS je uvedeno: stavby 
a plochy určené pro smíšenou výrobu drobného měřítka a rozsahu, 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné.  
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lehkou výrobu a výrobní služby, u kterých není předpokládán negativní 
vliv z provozované činnosti přesahující hranici plochy.  
Plocha občanského vybavení, komerční zařízení malá a střední – OM 
Z13 – lokalita je situována v areálu Ždánický dvůr.  

Plocha technické infrastruktury, stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
– TO 

Z14 – lokalita je situována ve východní části zastavěného území obce, v 
blízkosti přestavbové plochy P1 (VD – výroba a skladování, drobná a 
řemeslná výroba).  

Plochy přestavby 

P1 – lokalita je situována ve východní části zastavěného území obce, v 
prostorech bývalého areálu zemědělské výroby. Jedná se o plochu s 
navrženým funkčním využitím VD – výroba a skladování, drobná a 
řemeslná výroba. V regulativu pro funkční využití VD je uvedeno: stavby 
a plochy určené pro malovýrobu, řemeslnou či přidruženou výrobu a 
výrobní i nevýrobní služby, u kterých není předpokládán negativní vliv z 
provozované činnosti přesahující hranici plochy.  

P2 – lokalita je situována v jižní části katastru obce. Jedná se o 
přestavbovou plochu s navrženým funkčním využitím OV – občanské 
vybavení, veřejná infrastruktura – OV.  

Plocha územní rezervy R1 – lokalita je situována v jižní části obce. Jedná 
se o plochu navrženou pro bydlení v rodinných domech, městské a 
příměstské – BI.  

4. Státní veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor 
dopravy a siln. 
hospodářství, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 
 

 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství, Komenského 
náměstí 125, Pardubice, 
532 11 
Č.j.. KrÚ 
41695/2014/OŽPZ/Se ze 
dne 18.7.2014 

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. 
 
 

- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá žádné další požadavky. 
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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 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. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan 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 Staré Ždánice, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 25,4229 ha, z 
toho: 

- Lokality: Z01-část, Z02-část, Z03, Z06-část, Z07-část, Z08, Z09-část, 
Z10-část - rozloha 4,8299 ha. Využití je možné pro bydlení. 

- Lokality: P02, Z13 - rozloha 1,6423 ha. Využití je možné pro občanské 
vybavení. 

- Lokality: K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07-část, K08, K09, K10-část, 
K10-část, K11, K12, K13, K14 - rozloha 15,9690 ha. Využití je možné 
pro plochy přírodní. 

 
- Návrh územního plánu zachovává prostorové a funkční 
parametry biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní a zajišťuje 
plnou průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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- Lokality: Z05, Z10-část - rozloha 1,6355 ha. Využití je možné pro 
rekreaci. 

- Lokalita: Z14 - rozloha 0,2375 ha. Využití je možné pro technickou 
infrastrukturu. 

- Lokality: K07-část, Z01-část, Z02-část, Z06-část, Z09-část, Z10-část – 
rozloha 0,7769 ha. Využití je možné pro veřejná prostranství. 

- Lokalita: Z12 - rozloha 0,3046 ha. Využití je možné pro výrobu. 

- Lokalita: Z07-část - rozloha 0,0272 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. 

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 Staré Ždánice 
připomínky. 
Dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. B1-1/6. 
„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 
lesa, a to v návrhové ploše označené jako Z7 z důvodu vymezení 
zastavitelné plochy se způsobem využití BV (plocha pro bydlení) v 
rozsahu záboru 0,0035 ha PUPFL. 
Dále z výkresové části návrhu územního plánu vyplývá, že umístěním 
lokalit označených jako Z7 a Z11 bude dotčeno ochranné pásmo lesa 
do 50 m od okraje lesa. Jedná se o omezení, které vyplývá ze zákona 
o lesích č. 289/1995 Sb. a které je nutno při výstavbě nových staveb 
respektovat. Požadujeme tuto skutečnost při popisu lokalit 
v územním plánu uvést např. jako limit pro umístění nové stavby. 
Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním působením staveb na 
les, jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu stromu či větví 
na sousedící nemovitosti. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Projektant doplnil do podmínek využití plochy Z7 ochranné 
pásmo lesa; pro plochu Z11 limit ochranného pásma lesa 
doplněn nebyl, protože na základě stanoviska Magistrátu města 
Pardubic, odboru životního prostředí, Oddělení ochrany přírody  
byl sousední pozemek p.č. 1106, který  je veden jako 
zemědělský půdní fond - trvalý travní porost, v územním plánu 
nesprávně označen jako stabilizovaná plocha lesní (NL).  
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Magistrátu města Pardubice, a schválení návrhu územního plánu je 
podmíněno vydáním stanoviska tohoto správního orgánu.t 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 17. 6. 2014 
Č.j.: MmP 36542/2014 

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-OÚP, 
čj. MmP 35124/2014 ze dne 9. 6. 2014, o společném jednání o návrhu 
územního plánu Staré Ždánice, sděluje toto stanovisko: 

K návrhu zadání územního plánu Staré Ždánice vydal příslušný orgán 
státní památkové péče stanovisko pod čj. MmP 72772/2012 ze dne 12. 
12. 2012 s požadavky památkové péče na ochranu kulturních památek a 
archeologického dědictví. V rámci opakovaného řízení bylo stanovisko 
pod čj.MmP 29582/2013 ze dne 30. 5. 2013 potvrzeno. 
K ochraně kulturně historických a urbanistických hodnot nemáme 
připomínky. V oblasti ochrany archeologických památek ve vztahu k 
území s archeologickými nálezy je žádoucí, s ohledem na omezení 
vlastnických práv stavebníků, uvádět v textové části územně plánovací 
dokumentace povinnost stanovenou zákonem. „Stavebník je podle §22 
odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, povinen ohlásit 
stavební činnost na území s archeologickými nálezy již v záměru 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 
Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci k provádění 
archeologických výzkumů na dotčeném území provést záchranný 
archeologický výzkum". 

 
 - Dotčený orgán nemá připomínky, limity využití území 
z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. jsou uvedeny v kapitole B1-
1/4.6.  
 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 24. 6. 2014 
Č.j.: OŽP/36104/2014/Ves 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání 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 Staré Ždánice.  
Ing. Petr Veselovský 

Z pohledu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů není námitek, pouze 
upozorňujeme na nesrovnalost mezi územním plánem a katastrem 
nemovitostí v případě p. p. č. 1106. V katastru nemovitostí je p. p. č. 1106 

 
- Dotčený orgán nemá připomínky ani námitky k předloženému 
návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 

- Projektant provedl úpravu pozemku p.č. 1106, který je veden 
jako zemědělský půdní fond - trvalý travní porost, zatímco v 
územním plánu byl označen jako stabilizovaná plocha lesní (NL).  
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vedena jako zemědělský půdní fond - trvalý travní porost, zatímco v 
územním plánu je označena jako plocha lesní (NL).  
Mgr. Marie Burgertová 

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 vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat aktualizovaný 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aktualizovaný PRVK Pardubického kraje návrh územního plánu 
respektuje; tuto informaci projektant doplnil do textové části 
odůvodnění územního plánu. 
 

10. Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, 
nábřeží L. svobody 12/22, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 12. 8. 2014 
zn.: 591/2014-910-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, 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 
územního plánu Staré Ždánice. 

Silniční doprava 
Podél severní hranice správního území obce Staré Ždánice prochází 
trasa dálnice D 1 1 ,  která v jeho nejsevernějším cípu zasahuje i do 
správního území obce Staré Ždánice. 
Upozorňujeme, že způsob, jakým je dálnice D 1 1  zakreslena v návrhu 
ÚP nenáleží svou podrobností zakreslování do ÚP. Dle §43 stavebního 
zákona "Územní plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, 
zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající 
zástavby". 
Na základě výše uvedeného požadujeme zakreslit plochu dálnice D11 
jako plochu dopravní infrastruktury - silniční. Zároveň požadujeme uvést 
dálnici D 1 1 ,  vč. ochranného pásma vymezeného podle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v textové Části návrhu ÚP 
Staré Ždánice. 
Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, 
neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zobrazení dálnice D11 bylo ze všech výkresů vypuštěno (není 
předmětem schválení územního plánu a silnice nezasahuje do 
katastrálního území Starých Ždánic). Dálnice D11 zůstala 
zobrazena pouze ve výkrese širších vztahů a v koordinačním 
výkrese. 
 
- dálnice D 1 1 v textové části návrhu ÚP Staré Ždánice uvedena 
není, protože nezasahuje do předmětného katastrálního území; 
nutnost respektovat ochranná pásma dopravní infrastruktury dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je uvedena v 
textové části odůvodnění územního plánu 
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11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 23. 6. 2014 
Zn.: MPO 30389/2014 

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 
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného 
bohatství v řešeném území. 

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky. 
 

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky, 
Palackého nám. 4, Praha 
2, 128 01, č.j. MZDR 
32764/2014-2/OZD-ČIL-L 
ze dne 12.8.2014 

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 - Český inspektorát lázní a zřídel (dále 
jen ČIL), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., 
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k 
návrhu Územního plánu Staré Ždánice sděluje:  
V kapitole B1-1/4.4 na str.78 textové části odůvodnění je jako jedna z 
přírodních hodnot nepřesně uvedeno „ochranné pásmo přírodních 
léčivých zdrojů minerálních vod“. ČIL požaduje upravit tento název ve 
smyslu skutečného stavu na „ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
peloidů a minerálních vod“.  
V ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Lázně Bohdaneč, které zasahuje do jižní části řešeného území, se 
nacházejí pouze stabilizované plochy lesní, zemědělské a přírodní. Do 
části tohoto území zasahuje také nepříliš rozsáhlá plocha pro těžbu 
nerostných surovin vymezená chráněným ložiskovým územím 
štěrkopísku, která tvoří plochu přírodní hodnoty PR02 určenou k ochraně 
území pro jeho budoucí využití.  
Územní plán nenavrhuje žádné záměry, které by byly v rozporu s 
podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč. Kromě výše uvedeného požadavku tedy ČIL nemá k 
projednávanému návrhu územního plánu další připomínky. 

 
 
 
 
 
 
- Projektant upravil text v kapitole B1-1/4.4 v části odůvodnění 
dle požadavku dotčeného orgánu. 

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442, 
Praha, 100 10 
ze dne: 23. 6. 2014 
Č.j.: 906/550/14-Hd 
44388/ENV/14 

K návrhu územního plánu Staré Ždánice Ministerstvo životního prostředí 
podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Staré Ždánice je evidováno výhradní ložisko 
štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. ložiska 3209700, a bylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000. Dále je zde 
evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, se 
stanoveným dobývacím prostorem Stéblová III, č. 70956, který je ve 
smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno považovat za 
chráněné ložiskové území.  

- Výhradní ložiska, chráněné ložiskové území a dobývací 
prostor jsou v textové a grafické části územního plánu 
obsaženy. 
 

14. Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 3, Oddělení 
správy 

Dne 20 6. 2014 jsme obdrželi oznámení společného projednání 
územního plánu Staré Ždánice.  

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
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vodohospodářských děl, 
zn. SPU 287313/2014 ze 
dne 7.7.2014 

V zájmovém území předloženého návrhu UP se nachází stavba vodního 
díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti 
hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), kterou požadujeme 
respektovat a zachovat jejich funkčnost. Tohoto zařízení se dotýká 
rozvojová lokalita Z 22. 

Jedná se o HOZ „1. PP Ždánické svodnice". kterou evidujeme pod 
ID:1080000407-11201000 v ČHP 1-03-04-041 jako HOZ Dolany, kanál 
otevřený. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme zachovat 
podél tohoto HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 6 m od břehových 
čar na obě strany, Do tohoto HOZ nesmí být vypouštěny žádné další 
odpadní ani dešťové vody (v dané lokalitě je nežádoucí navýšení nátoku 
cizích vod). 
Dále upozorňujeme na výskyt podrobného odvodnění pozemků. Toto 
odvodnění je ve vlastnictví vlastníků příslušných pozemků - viz. situace s 
orientačním zákresem včetně HOZ. 

- HOZ 1. PP Ždánické svodnice se týká rozvojové lokality Z 2 
(dotčený orgán uvedl Z22 a měl na mysli zastavitelnou plochu 
Z2; na základě tel. hovoru byla tato nepřesnost vysvětlena).   

- Požadavek respektování ochranného pásma vodních toků a 
melioračních odpadů je uveden v kapitole B1-1/4.6. Projektant 
doplnil do textové části územního plánu požadavek, že do 
uvedeného HOZ nesmí být vypouštěny žádné další odpadní ani 
dešťové vody (v dané lokalitě je nežádoucí navýšení nátoku 
cizích vod). 
Projektant doplnil do textové a grafické části územního plánu 
existenci podrobného odvodnění pozemků (zaslaný zákres je 
totožný s podklady dle ÚAP) a požadavek na jeho ochranu. 

14.a Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice, zn. 
SPU 060260/2015 ze dne 
5.2.2015 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice obdržela Vaši žádost o uplatnění stanoviska k návrhu 
územního plánu obce Staré Ždánice. V katastrálním území Staré Ždánice 
proběhly komplexní pozemkové úpravy. Nový návrh byl schválen 
rozhodnutím Pozemkového úřadu Pardubice a bylo vydáno rozhodnutí o 
výměně a přechodu vlastnických práv, které nabylo právní moci dne 
11.11.2009. Zpracovatelem KoPÚ byla firma GEOVAP Pardubice, spol. 
s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice. Součástí pozemkových 
úprav je "Plán společných zařízení", který je dle § 9 odst. 10 zákona č. 
139/2002 Sb. o pozemkových úřadech a pozemkových úpravách 
odsouhlasený dotčenými orgány státní správy a dle ust. § 2 zákona č. 
139/2002 Sb. je výsledek pozemkových úprav neopomenutelným 
podkladem pro územní plánování. PSZ je k dispozici na Obecním úřadě 
ve Starých Ždánicích nebo na Pobočce Pardubice. Upozorňujeme Vás, 
že pokud územní plán obce bude v rozporu se schváleným plánem 
společných zařízení, nebude možné tato zařízení z naší strany realizovat. 

Stanovisko bylo uplatněno na základě samostatné žádosti 
pořizovatele s ohledem na požadavek doplnění stanoviska o 
problematiku komplexních pozemkových úprav.  
 
 
 
 
 
 
Návrh územního plánu je zpracován v souladu se schváleným 
plánem společných zařízení; tato skutečnost je uvedena v 
textové části odůvodnění v kapitole B1-1/6 .  
Na základě připomínky č. 6 byl z plochy LBC 45 vyřazen 
pozemek p.č. 1434 a byl zahrnut do plochy SV2. Tato úprava 
byla dohodnuta se Státním pozemkovým úřadem a s Odborem 
životního prostředí Magistrátu města Pardubic.    

15. Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým 
majetkem,Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 23. 7. 2014 
MOCR 23205-1/2014-
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 4. července 2014 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: 
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  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 ČR/MO, AHNM OÚSM Pardubice, předány Městskému úřadu 
Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení – komunikační vedení včetně ochranného 
pásma (ÚAP – jev 82, pasport č. 39/2014). V území s atributem 50 lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě závazného stanoviska ČR/MO, jejímž jménem jedná AHNM 
OÚSM Pardubice. V území s atributem 100 lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 
závazného stanoviska ČR/MO, jejímž jménem jedná AHNM OÚSM 
Pardubice (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu). 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových 
systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP 
- jev 103, pasport č. 40/2014), které je nutno respektovat podle § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění 
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu 
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže 
uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a 
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení 
vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 
m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu dle výše uvedeného. 
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. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v 
případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále 
VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba 
VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 

 
 
 
 
 
- Jev 82 i 103 je v grafické části zobrazen; limity využití území 
vyplývající ze zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky jsou obsaženy v textové části odůvodnění v 
kapitole B1-1/4.6; do této kapitoly projektant uvedl pouze 
doplňující odkaz na tuto tabulku, kde jsou údaje napsané 
konkrétně; projektant v této kapitole uvedl nynější název 
vojenské správy dle této tabulky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Požadavek na respektování ochranných pásem dopravní 
infrastruktury je v textové části odůvodnění uveden v kapitole B1-
1/4.6; do této kapitoly projektant uvedl pouze doplňující odkaz na 
tuto tabulku. 
 
 
- v kapitole B1-1/4.7 je uveden text, že ÚP nevymezuje plochy 
pro fotovoltaické nebo větrné elektrárny 
 
 
 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 134 

P. č. Dotčený orgán  DO                                                                                         Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve 
které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 
staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci 
k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na 
skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv 
na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko 
k výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že 
předem bude s ČR – MO, jejímž jménem jedná AHNM OÚSM 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, 
pasport č. 236/2014): 
 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• 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 objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna 
jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního 
toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní 
hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních 
ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce 
objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna 
zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit 
MO. 
ČR B MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, 
pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

 
 
 
 
 
 
 
- Požadavek, co bude předem s ČR – MO, v řešeném území 
projednáno pro územní a stavební činnost, projektant doplnil do 
odůvodnění územního plánu - odkaz na tuto tabulku. 
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16. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 3. 7. 2014 
zn:SBS 18824/2014/OBÚ-
09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ O 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ ŽDÁNICE (dále jen ÚP Staré 
Ždánice). 

V řešeném území jsou stanovena chráněná ložisková území a dobývací 
prostor. 

V předcházejících vyjádřeních, doporučil zdejší úřad provedení revize 
údajů, které byly ve Vámi předloženém NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU STARÉ ŽDÁNICE. 

Zdejší úřad má pochybnost o tom, že námi doporučovaná revize byla 
řádně provedena. Pokud byla provedena a plochy zásob výhradních 
ložisek, chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů jsou 
zakresleny správně, musíme trvat na respektování povinností, které 
vyplývají z horního zákona, které upravují ochranu a využití nerostného 
bohatství.  

Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), jak vyplývá ze změn provedených 
pozdějšími předpisy, jsou k včasnému zabezpečení ochrany nerostného 
bohatství orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů 
o zjištěných a  předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim 
ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom postupují 
podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z 
hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 

Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání je zajištěna stanoveným chráněným ložiskovým územím a 
podle přechodných ustanovení horního zákona, v případech, kdy nebylo 
stanoveno chráněné ložiskové území (před nabytím účinnosti horního 
zákona č. 44/1988 Sb.), kdy se dobývací prostor stanovený podle 
předpisů před nabytím účinnosti zákona č. 44/1988 Sb. považuje též za 
chráněné ložiskové území i tímto způsobem stanoveným dobývacím 
prostorem.  

V ustanovení § 18 výše citovaného horního zákona je uvedeno: „V zájmu 
ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území 
zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle 
tohoto zákona.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projektant provedl revizi údajů zákresů ploch výhradních 
ložisek, chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů - 
Grafická chyba -  hranice ložiska Stéblová 3 v ploše Z13 na 
koordinačním výkrese B2-1 je opravena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Požadavek § 18 zákona č. 44/1988 Sb., je uveden v kapitole 
B1-1/4.6 odůvodnění.  
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického nadále trvá na respektování horního zákona v celém 
rozsahu. Podle našeho názoru nelze připustit, aby v územním plánu bylo 
v prostoru, kde jsou vyhodnoceny zásoby výhradního ložiska (viz 
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.), bylo umožněno zřizovat 
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (např. 
plocha Z 13). Dále není možné v prostoru se stanoveným chráněným 
ložiskovým územím plánovat plochy, na kterých je umožněno rovněž 
zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska (např. plocha DS 2, NP, BV apod.). Z výše uvedeného důvodu 
pokládejte naše stanovisko k projednávané dokumentaci za 
nesouhlasné, protože nerespektuje v plném rozsahu povinnosti 
stanovené horním zákonem (zejména ustanovení § 15 a § 18 zákona č. 
44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

 
- Zastavitelná plocha Z13 po opravě hranic ložiska Stéblová 3, 
leží mimo toto ložisko. 
  
- Plochy DS 2, NP, BV, které leží v plochách se stanoveným 
chráněným ložiskovým územím jsou plochami stabilizovanými, 
tj. jedná se o stávající obecní cestu (DS2), stávající rodinný dům 
(BV) a stávající plochy přírodní (NP); projektant jako podmínku 
využití těchto ploch uvedl větu : „umisťování staveb a zařízení 
v plochách výhradních ložisek, chráněných ložiskových území a 
dobývacích prostorů, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska  je možné pouze za podmínky, že neznemožní nebo 
neztíží dobývání výhradního ložiska.“(tato podmínka je doplněna 
také pro plochy NZ, NL a W).  
Ve vydaném územním plánu se na základě procesu jeho 
pořizování nacházejí  v plochách se stanoveným chráněným 
ložiskovým územím a výhradním ložisku stabilizované plochy 
NP, NL a W.  
Výše uvedená podmínka pro umisťování staveb je v těchto 
plochách uvedena.   

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÉ ŽDÁNICE – DO  

P. č. Dotčený orgán                                                                                           Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, Pardubice, 
530 02 
ze dne 27. 6. 2018 
Č.j.: HSPA-170-11/2018 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh Územního plánu Staré 
Ždánice, a k výše uvedené dokumentaci vydává 

souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu 
ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že návrh 
územního plánu splňuje požadavky civilní ochrany. 
Odůvodnění: 
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 

- Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
souhlasné.  
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- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci 
2, písmenu i) opravňuje hasičský záchranný sbor k uplatňování stanovisek k 
územním plánům a regulačním plánům. 
- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, která v § 20 opravňuje hasičský záchranný sbor uplatňovat 
požadavky civilní ochrany. Návrh územního plánu splňuje požadavky 
vyplývající z výše uvedené vyhlášky.  

nprap. Tomáš Jirout 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení 
podepsáno elektronicky 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, U 
Divadla 828, Pardubice, 530 
02 
ze dne 28. 5. 2018 
Č.j.: KHSPA 
8755/2018/HOK-Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 
Pardubice, doručeného dne 21. 5. 2018, Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako 
místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 
písm. j) ve spojení § 77 odst. 1 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., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), posoudila předložený „návrh Územního 
plánu Staré Ždánice včetně vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu 
na udržitelný rozvoj území.“ 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Územního plánu k 
veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona toto stanovisko: 

KHS s „návrhem Územního plánu Staré Ždánice včetně vyhodnocení 
vlivů návrhu Územního plánu na udržitelný rozvoj území“ 

s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění 
stanovených podmínek: 
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. III/32312. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických 
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32312, a to na východní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/32312 - v další 
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
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hranici lokality Z1, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice 
č. III/32312. 
2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. III/32316. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických 
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32316, a to na té hranici 
lokality Z3, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice č. 
III/32316. 
3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z5, Z6 a Z8 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
dopravy na stávající silnici č. III/3237. V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební 
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/3237, a to 
na těch hranicích lokalit Z5, Z6 a Z8, které jsou situovány v přímé 
blízkosti stávající silnice č. III/3237. 
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z11 a Z13 
vedena jako podmíněně přípustná hlediska ochrany před hlukem z 
dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a II/333). V další fázi řízení (územní 
řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a 
II/333), a to na těch hranicích lokalit Z11 a Z13, které jsou situovány 
nejblíže výše zmíněnému liniovému zdroji hluku (popř. výše zmíněným 
liniovým zdrojům hluku). 
5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z15 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávajících silnicích č. II/333 a č. III/32312. V další fázi řízení (územní 
řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a 
III/32312, a to na jižní a západní hranici plochy Z15, které jsou situovány 
nejblíže zmíněným liniovým zdrojům hluku. 
6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z16 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávajících silnicích č. II/333. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických 
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na východní 
hranici plochy Z16, která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

III/32312, a to na východní hranici lokality Z1, která je 
situována v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32312, je 
doplněna do textové části územního plánu.  
2. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/32316 - v další 
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/32316, a to na té hranici lokality Z3, která je situována 
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32316, je doplněna 
do textové části územního plánu. 
3. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z6 a Z8 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/3237 - v 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
III/3237, a to na těch hranicích lokalit Z5, Z6 a Z8, které 
jsou situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. 
III/3237, je doplněna do textové části územního plánu. 
Lokalita Z5 je z návrhu územního plánu vypuštěna a 
navržena jako plocha změny v krajině K15; plocha je 
určena pro plochu NSs, ve které bude bydlení 
nepřípustné.  
4. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z11 a 
Z13 vedena jako podmíněně přípustná hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a 
II/333) - v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí 
bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební 
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. III/0373 (a II/333), a to na těch hranicích lokalit 
Z11 a Z13, které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému 
liniovému zdroji hluku (popř. výše zmíněným liniovým 
zdrojům hluku), je doplněna do textové části územního 
plánu. 
5. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z15 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a 
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7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z17 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. II/333. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí 
bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na západní hranici plochy Z17, 
která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

Odůvodnění 
Dne 21. 5. 2018 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice (pod č.j. MmP 33296/2018 ze dne 21. 5. 2018) ve věci 
„zahájení řízení o Územním plánu (dále jen „ÚP“) Staré Ždánice - veřejné 
projednání návrhu ÚP Staré Ždánice a vyhodnocení vlivů návrhu Územního 
plánu na udržitelný rozvoj území.“ 
KHS se k návrhu ÚP Staré Ždánice pro společné jednání vyjádřila 
stanoviskem pod č.j. KHSPA 09733/2014/HOK-Pce ze dne 7. 7. 2014, bez 
podmínek. 
Lokality s označením Z8 (BV - bydlení v rodinných domech venkovské, dále 
jen „BV“), Z9 (BV a PV - veřejná prostranství, dále jen „PV“), Z12 (VS - plochy 
smíšené výroby, dále jen „VS“) a Z14 (TO - plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady) zůstávají ve stejném znění. 
V návrhu ÚP Staré Ždánice pro veřejné projednání byly zmenšeny rozlohy 
lokalit Z1 (BV, SV2 - plochy smíšené obytné, venkovské, dále jen „SV2“), Z4 
(BV), P1 (VD - výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba, dále jen „VD“) 
a R1 (plocha územní rezervy, BV). 
Dále byla zmenšena rozloha lokality Z10 (ZV - veřejná zeleň, dále jen „ZV“, 
PV a BV; v původním návrhu ÚP Staré Ždánice pro společné jednání nesla 
výše zmíněná lokalita označení Z7). 
Vzhledem k tomu, že východní hranice lokality Z1 (BV, SV2) je v přímé 
blízkosti stávající silnice č. III/32312, KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalitě Z1 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/32312. V další 
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. III/32312, a to na východní hranici lokality Z1, která je situována 
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32312. 
Byly zvětšeny rozlohy lokalit Z2 (BV), Z3 (BV, DS2 - dopravní infrastruktura, 
dále jen „DS2“ a PV), Z5 (RH1 - plochy staveb pro hromadnou rekreaci, dále 
jen „RH1“ a nově i funkce BV), Z6 (BV a PV), Z11 (RH2 - rekreace, plochy 
staveb pro hromadnou rekreaci, dále jen „RH2“ a nově i funkce BV) a Z13 

č. III/32312 - v další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a III/32312, a to 
na jižní a západní hranici plochy Z15, které jsou situovány 
nejblíže zmíněným liniovým zdrojům hluku, je doplněna 
do textové části územního plánu. 
6. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z16 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 - 
v další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
II/333, a to na východní hranici plochy Z16, která je v 
přímé blízkosti výše zmíněné silnice, je doplněna do 
textové části územního plánu. 
7. Podmínka, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z17 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávající silnici č. II/333 - v další 
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 
II/333, a to na západní hranici plochy Z17, která je v přímé 
blízkosti výše zmíněné silnice, je doplněna do textové 
části územního plánu. 
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(OM - občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední, dále jen „OM“ a 
nově i funkce BV a SV - plochy smíšené obytné, dále jen „SV“). 
Vzhledem k tomu, že jsou lokality s označením Z5 (RH1, BV), Z6 (BV, PV) a 
Z8 (BV) v přímé blízkosti stávající silnice č. III/3237, KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v lokalitách Z5, Z6 a Z8 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici 
č. III/3237. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na 
KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávající silnici č. III/3237, a to na těch hranicích lokalit Z5, 
Z6 a Z8, které jsou situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. III/3237. 
Lokalita Z3 (BV, DS2, PV) je v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32316, z 
tohoto důvodu KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z 
dopravy na stávající silnici č. III/32316. V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební 
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32316, a to 
na té hranici lokality Z3, která je situována v přímé blízkosti stávající 
silnice č. III/32316. 
Vzhledem k tomu, že se lokality s označením Z11 (RH2, BV) a Z13 (OM, BV, 
SV) nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/0373 (a lokalita Z11 také 
v blízkosti stávající silnice č. II/333), KHS dále požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalitách Z11 a Z13 vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/0373 (a 
II/333). V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS 
doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávající silnici č. III/0373 (a II/333), a to na těch hranicích lokalit Z11 a 
Z13, které jsou situovány nejblíže výše zmíněnému liniovému zdroji 
hluku (popř. výše zmíněným liniovým zdrojům hluku). 

Nově navržené lokality: 

Z7 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením SV2 (plochy 
smíšené obytné, venkovské), která je situována v severovýchodní části obce 
Staré Ždánice. Východně od lokality Z7 je navržena plocha s označením P1 
(VD). V regulativu pro funkci VD je uvedeno: „stavby a plochy určené pro 
malovýrobu, řemeslnou či přidruženou výrobu a výrobní i nevýrobní služby, u 
kterých není předpokládán negativní vliv z provozované činnosti přesahující 
hranici plochy.“ 
Z15 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením BV a PV, která 
je situována v jihovýchodní části obce. Jižní část lokality Z15 je v přímém 
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kontaktu se stávající silnicí č. II/333, západní část lokality je v přímém 
kontaktu se stávající silnicí č. III/32312. KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalitě Z15 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a č. 
III/32312. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS 
doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávajících silnicích č. II/333 a III/32312, a to na jižní a západní hranici 
plochy Z15, které jsou situovány nejblíže zmíněným liniovým zdrojům 
hluku. 
Z16 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením BV, která je 
situována v jihozápadní části obce. Lokalita Z16 je v přímém kontaktu se 
stávající silnicí č. II/333. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z16 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
z dopravy na stávající silnici č. II/333. V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební 
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na 
východní hranici plochy Z16, která je v přímé blízkosti výše zmíněné 
silnice. 
Z17 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením BV, která je 
situována ve východní části obce. Západní hranice lokality Z17 je v přímém 
kontaktu se stávající silnicí č. II/333. KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalitě Z17 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č. II/333. V další 
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. II/333, a to na západní hranici plochy Z17, která je v přímé 
blízkosti výše zmíněné silnice. 
Z18 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením BV, která je 
situována ve východní části obce ve vzdálenosti cca 84 m od stávající silnice 
č. III/32312. 
Z19 - jedná se o lokalitu s navrženým funkčním vymezením RN (rekreace na 
plochách přírodního charakteru), která je situována v jižní části obce. Západní 
hranice lokality Z19 je v přímém kontaktu se stávající silnicí č. II/333, východní 
hranice je v přímém kontaktu se stávající silnicí č. 111/0373. 
Součástí návrhu ÚP Staré Ždánice je vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. Předmětem posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí je 
změna způsobu využití p.p.č. 1151, 1152, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1214, 1247, 1275 v k.ú. Staré Ždánice, které leží dle ÚP Staré Ždánice 
v plochách přírodního charakteru (lokalita Z19, RN - rekreace). Návrh vychází 
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ze speciálních požadavků v území, které zahrnují potřeby ploch pro rekreační 
aktivity související s využitím potenciálu vodní plochy rybníku Oplatil (způsob 
využití - rekreace v přírodě s jednoduchými stavbami o max. 1 nadzemním 
podlaží tvořící zázemí pro sportovně rekreační využití, např. rybolov apod.). 
Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného 
ÚP Staré Ždánice s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se 
vztahem k životnímu prostředí. Vlivy na veřejné zdraví se v daném případě 
jistě dají hodnotit jako pozitivní - pobyt v přírodě, odpočinek, upevňování 
kondice apod. 

Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a siln. 
hospodářství, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 
 

 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 
37053/2018/OŽPZ/Ti ze 
dne 20.6.2018 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících 
předpisů neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického 
kraje žádné další požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel zpracovatel Ing. Tomáš Sigl): 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 
památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou 
předloženému návrhu územního plánu Staré Ždánice (pro veřejné 
projednání) žádné připomínky. 
Návrhové plochy určené k zástavbě nejsou situovány do žádného prvku 
územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně. 
Stejně tak nejsou umístěny do žádného zvláště chráněného území či 
ochranného pásma zvláště chráněného území. Navržené dílčí změny nejsou 
umístěny ani do žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Tyto 
návrhové plochy jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od všech výše 
uvedených zájmů, a tak nelze předpokládat, že by mohlo dojít k ohrožení 
předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit 
nebo ptačích oblastí. 
Krajský úřad nemá z území návrhových ploch informace o výskytu zvláště 
chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody spravované 

Orgán ochrany ovzduší 
- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá žádné další 
požadavky. 
 
 
 

Orgán ochrany přírody 
- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá připomínky. 
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Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nejsou evidovány záznamy o výskytu 
zvláště chráněných druhů. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan 
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 

A)SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Staré Ždánice, návrh", s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 
Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 24,2815 ha, z 
toho: 

✓  Lokality: Z01, Z03-část, Z04, Z06-část, Z07, Z08, Z10-část, Z11, 

Z15-část, Z16, Z17, Z18 - rozloha 8,5983 ha. Využití je možné pro bydlení. 

✓  Lokalita: Z13 - rozloha 1,7900 ha. Využití je možné pro občanské 

vybavení. 

✓  Lokalita: Z14 - rozloha 0,2375 ha. Využití je možné pro technickou 

infrastrukturu. 

✓ Lokality: K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, 

K12, K13, K14 - rozloha 12,9331 ha. Využití je možné pro ÚSES. 

✓  Lokality: Z03-část, Z06-část, Z10-část, Z15-část - rozloha 0,3496 

ha. Využití je možné pro veřejná prostranství. 

✓ Lokalita: Z12 - rozloha 0,3046 ha. Využití je možné pro výrobu a 

skladování. 

✓ Lokalita: Z10-část - rozloha 0,0684 ha. Využití je možné pro zeleň. 

B)NESOUHLAS 

✓ Lokality: Z02, Z05-část, Z09-část - navrhované využití bydlení. 

✓ Lokalita: Z05-část - navrhované využití rekreace. 

✓ Lokalita: Z09-část - navrhované využití veřejné prostranství. 

ODŮVODNĚNÍ 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel 
územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se 
zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny 
v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy 
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu." V 
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací 

 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalita Z2: 
Lokalita Z2 má výměru 0,6954ha; tato lokalita má dle 
stávajícího územního plánu výměru 0,48ha, viz. Obr1.   
Obr.1  
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dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán 
OZPF § 4 odst. 4 zákona (zde lokality č. Z10, Z03, Z04, Z06, Z08, Z10, Z17). 
U lokality č. Z07 (bydlení), nacházející se na plochách I. a II. třídy ochrany 
byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Lokalita byla již řešena v 
rámci komplexních pozemkových úprav, proběhla jednání se Státním 
pozemkovým úřadem, dohoda je podpořena odborným posudkem ze dne 20. 
12. 2015 (zpracoval Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.), kterým je potvrzeno, že 
plochy jsou dlouhodobě využívány jako manipulační a odstavné, související 
se zemědělskou výrobou. 
U lokalit č. K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, 
K13, K14 (ÚSES) nacházejících se na plochách I. a II. třídy ochrany byla 
shledána převaha jiného veřejného zájmu. 
U lokality č. Z09-část (veřejné prostranství) nacházející se na půdách I. třídy 
ochrany nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného 
veřejného zájmu. V daném katastru je pro navrhované funkční využití 
schváleno dostatečné množství jiných dosud nevyužitých ploch (není proto 
splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona). Záměr se nachází i 
na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4 odst. 
1 písm. c) zákona, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu]. 
Zábor lokality proto není ve veřejném zájmu. 
U lokalit č. Z02, Z05-část, Z09-část (bydlení) nacházejících se na půdách I. a 
II. třídy ochrany nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného 
veřejného zájmu. V daném katastru je pro navrhované funkční využití 
schváleno dostatečné množství jiných dosud nevyužitých ploch (není proto 
splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona). Záměry se nachází i 
na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4 odst. 
1 písm. c) zákona, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu]. 
Zábor lokalit proto není ve veřejném zájmu. 
U lokality č. Z05-část (rekreace) nacházející se na půdách I. třídy ochrany 
nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného veřejného 
zájmu. Nebyla splněna podmínka nezbytnosti (viz § 4 odst. 2 zákona). Záměr 
se nachází i na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách 
[rozpor s § 4 odst. 1 písm. c) zákona, tj. narušování organizace zemědělského 
půdního fondu]. Zábor lokality proto není ve veřejném zájmu. Krajský úřad 
Pardubického kraje, orgán OZPF, nemá námitek proti přesunu objektu 
jízdárny z důvodu vytváření podmínek pro zajištění ochrany veřejného zdraví 
a kvality stávajícího obytného prostředí za podmínky, že bude maximálním 
způsobem dodržován zákon, tj. když vymístěním nebudou dotčeny další 
výměry půd nejvyšších bonit dalšími typy zástavby. 
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. 

Lokalita je upravena tak, aby její tvar a plošná výměra 
byla totožná s původním územním plánem (na tento 
pozemek již bylo vydáno stavební povolení pro výstavbu 
RD, který je již realizován).    
Lokalita Z5: 
Lokalita je nahrazena nezastavitelnou plochou změny 
v krajině K15, která je určena pro plochu NSs, ve které je 
hlavní využití – plochy určené pro realizaci jezdeckého 
sportu, nezbytně nutná zařízení určené jako zázemí pro 
jezdecký sport (pítka pro koně apod.).  
Lokalita Z9: 
Lokalita je zmenšena pouze na pozemky, které doplňují 
řadu stávající zástavby RD jihozápadním směrem od 
stávající komunikace na pozemcích parc. č. 145/20 a 
1017. Je to z důvodu logického využití již existujících sítí 
technické infrastruktury, tj. ekonomické hospodárnosti 
v této části obce.     
S výše uvedeným vyhodnocením stanoviska vyslovil 
dotčený orgán souhlas - stanovisko č.j. KrÚ 
38053/2020/OŽPZ/Bo ze dne 1.6.2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 145 

P. č. Dotčený orgán                                                                                           Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

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 jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k 
veřejnému projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice připomínky - dle 
textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. B1-1/6 „ 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je 
uvedeno, že navrhovaným řešením nedojde k zásahu do pozemků určených 
k plnění funkcí lesa 

otisk úředního razítka 
Ing. Hejduk Josef 

vedoucí odboru 

Orgán státní správy lesů 
- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
úsek památkové péče 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 16. 07. 2018 
Č.j.: MmP 35116/2018 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako příslušný orgán státní památkové péče, podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) 
zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, k oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, 
oddělení územního plánování, pod čj. MmP 33296/2018 ze dne 21. 5. 2018, 
ve věci zahájení řízení o územním plánu Staré Ždánice, veřejného projednání 
návrhu územního plánu Staré Ždánice a vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území, sděluje ve smyslu ust. § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, toto 

stanovisko. 

Dotčený orgán upozorňuje na skutečnost, že celé řešené území 
územního plánu Staré Hradiště (dále jen ÚPD) se dotýká území s 
archeologickými nálezy kategorie I. - III. ve smyslu památkového zákona a 
rovněž ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy 
vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.s. (Maltská konvence). Vzhledem k tomu je 
nutné text na str. 6 v KH 15 upravit tak, že celé řešené území obce je ÚAN. 
Současně se památková ochrana vztahuje na všechny nemovité kulturní 
památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (v ÚPD 
jsou vyjmenovány). 

Příslušnost k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro 
území, v němž je památková rezervace je dle ust. § 26 odst. 2 písm. c) 
památkového zákona svěřena Ministerstvu kultury ČR, pro území, v němž je 
národní kulturní památka je dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) památkového 
zákona svěřena Krajskému úřadu. Ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text je v Tabulce č. 2 pro hodnotu KH 15 upraven ve 
znění: 
„celé řešené území územního plánu Staré Ždánice se 
dotýká území s archeologickými nálezy kategorie I. - III. 
ve smyslu památkového zákona a rovněž ve smyslu 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy 
vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m.s. (Maltská konvence).“  
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památkového zákona je dotčený orgán pověřen uplatňovat stanovisko k 
územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní 
památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní 
kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o 
působnost ministerstva kultury podle ust. § 26 odst. 2 písm. c) památkového 
zákona nebo působnost krajského úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c) 
památkového zákona, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k 
vymezení zastavěného území. 
Hodnotící prvky vyplývají ze základních požadavků samotného stávajícího 
urbanismu, struktury města, architektury a hodnocení stavebních objektů, 
následně kritéria jejich zachovalosti a autenticity. Dále je nutné hodnotit 
změny architektonických výrazů staveb a zástaveb, hmotové skladby 
zástavby, jejich změny, změny parcelací, půdorysné skladby a vazby na 
přírodu a krajinu. Tyto změny jsou hodnoceny primárně vnímáním lidského 
oka, posuzováním stanovišť pro pozorování a počtem a typem pozorovatelů. 
ÚPD vymezuje pohledově uplatňující se plochy, jsou to především tyto: Z3, 
Z5, Z6, Z8, Z9, Z11 a Z19. Zejména se jedná o plochy pro bydlení venkovské, 
kde je výškový limit zástavby vymezen max. 9,0 m nad terénem. Při 
charakteru bydlení venkovského, tj. přízemní stavby s možným využitím 
podkroví se jeví úroveň hřebenu sedlové střechy nadhodnocená. Obec svůj 
výraz vesnického charakteru ještě zcela neztratila, proto by bylo škoda, 
hlavně ve vazbě na krajinný ráz, tuto devizu obce potlačit. 
Příslušný orgán po posouzení věci zaujal následující postoj. Vzhledem k 
poloze jmenovaných lokalit je vhodné zachovat tradiční pohled na venkovské 
prostředí v návaznosti na okolní přírodu a krajinu, tj. umístit zde maximálně 
přízemní domy s obytným podkrovím se sedlovou střechou krytou nejlépe 
tvrdou taškovou skládanou krytinou. Z tohoto hlediska nová zástavbová linie 
pro pohledové vnímání charakteru vesnického zamezí již vzniklým 
pohledovým excesům (pro toto území nevhodné stavby bungalovů) a mohla 
by tak budit dojem tradičního vesnického prostředí a současně aby 
nepůsobily dojem téměř souvislé zástavby (odstupové vzdálenosti od hranic 
pozemků, řešení zeleně apod.), nikoliv příměstského bydlení. 
Osazení fotovoltaických a jiných solárních systémů příslušný orgán přímo 
nezamítá, je však nutné nalézt vhodný poměr pro každý konkrétní záměr, aby 
se střešní roviny výrazově uplatňovaly oproti těmto energetickým zařízením. 
Vzhledem k tomu se doporučuje i nízká účast střešních oken. 
Plocha Z19, rekreace na plochách přírodního charakteru - RN, která přímo 
naléhá na nemovitou kulturní památku zapsanou v ÚSKP ČR pod 
rejstříkovým č. 25076/6-4411, Opatovický kanál, může být z hlediska využití 
této plochy problematické. Rekreace v přírodě s nezbytnými drobnými 
stavbami nenarušujícími přírodní charakter území je příliš obecným popisem, 
který může evokovat možný vznik rekreační chatové kolonie nebo 
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karavanové městečko s hygienickým zázemím. Vlivem způsobu využití 
plochy Z19 osazené mezi vodní plochou a vodním tokem-technickým dílem, 
která je nemovitou kulturní památkou, by mohlo dojít k poškození tohoto 
významného a unikátního vodního díla, což považuje příslušný orgán za 
nepřípustné. 
Příslušný orgán upozorňuje na zákonnou povinnost stavebníků, která by se 
měla v textové části ÚS zohlednit, tj. podle ust. § 22 odst. 2 památkového 
zákona je nutné předem oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR. „Oznámení stavebního nebo jiného záměru" (formulář: 
http://www.arup.cas.cz/?p=8097) lze zaslat na adresu: Archeologického 
ústavu A V ČR (Letenská 4, 118 01 Praha nebo Královopolská 147, 612 00 
Brno), či elektronicky na adresu: oznameni(a)arup.cas.cz. Tuto zákonnou 
povinnost doporučuje příslušný orgán do textové části ÚPD zakomponovat. 
Závěr: 
Příslušný orgán doporučuje vymezení prostorového řešení staveb v 
charakteru venkovské zástavby, tj. z architektonického hlediska se doporučují 
stavby nejlépe na obdélném půdorysu o 1. NP se sedlovou střechou a 
možným využití podkroví, eventuálně střechy valbové nebo polovalbové 
(šikmé střechy výrazově se uplatňující). K uvedenému lze doporučit tyto 
regulativy: 
 

• sklon střech 30°- 45° se doporučuje krýt tvrdou taškovou skládanou 
krytinou v tradičních odstínech barevnosti,  

• šikmé střešní roviny musí masivně převládat nad hmotami přístaveb s 
rovnou či pultovou střechou (doporučuje se 25°), 

• na střešní roviny se nedoporučuje osazovat fotovoltaické, solární či jiné 
panely,  

• vikýře a střešní okna by neměly plochu střešní roviny pohledově 
umenšovat (doporučuje se max. 25% u vikýřů a 10% u střešních oken), 

• pro rovné či pultové střechy je možné osazení asfaltových pásů, nikoliv 
však bitumenových šablon typu bonnský nebo kanadský šindel apod., 

• ve střešní rovině je možné osazovat samostatné vikýře, střešní rovina 
bude u žlabové hrany viditelně přesahovat obvodovou zeď, taktéž se 
požaduje přesah střešní roviny i u štítových zdí,  

• nedoporučuje se výstavba domů typu bungalov. 
 
Pro plochu Z19 se doporučuje zástavbu podmínit územní studií schválenou 
orgány státní památkové péče. 
Ve vztahu k zákonu č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech 
a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obci evidovány válečné hroby, 

 
 
 
 
 
Upozornění na zákonnou povinnost stavebníků, podle 
ust. § 22 odst. 2 památkového zákona je doplněno do 
odůvodnění, kapitoly B1-1/4.7. 
 
 
 
 
 
 
Požadované regulativy pro řešení staveb není možné do 
územního plánu doplnit, jednalo by   se o nesoulad se 
stavebním zákonem; zastupitelstvo obce v rozhodnutí o 
pořízení, nebo v zadání územního plánu  nestanovilo, že 
bude pořízen územní plán, nebo jeho vymezená část 
s prvky regulačního plánu.    
Požadavek na prostorové řešení staveb v charakteru 
venkovské zástavby je uveden v obecné rovině v kapitole 
A1-1/2.2 Koncepce rozvoje území obce, v kapitole A1-
1/3.4 – v podmínkách využití ploch změn a dalších….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek pro zpracování územní studie plochy Z19 je 
do územního plánu doplněn; je doplněn požadavek pro 
konzultaci územní studie s orgánem státní památkové 
péče. Požadavek pro její schválení orgánem státní 
památkové péče je v rozporu s § 30 stavebního zákona.  
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pomník a hrobová místa, které jsou v Centrální evidenci válečných hrobů 
zapsány takto: 

Válečný hrob s ostatky 
Číslo centrální evidence: CZE5309-6829 
Parcela:                  77, hřbitov 
Válečná událost:      2. světová válka, dva vojíni RA          pohřbení 9. 5.1945 

Válečný hrob s ostatky 
Číslo centrální evidence: CZE5309-6995 
Parcela:                  77, hřbitov 
Válečná událost:      1. světová válka, Čeněk Pluhař, zraněn, +8. 10. 1914, 
Josef Horáček, Jan Paclík 

Válečný hrob s ostatky 
Číslo centrální evidence: CZE5309-37195  
Parcela:                  77, hřbitov 
Válečná událost:           2. světová válka, Ing. Jindřich Žilka, dne 20. 6. 1942 
zatčen a téhož dne v Praze popraven 

Pomník 
Číslo centrální evidence: CZE5309-32500  
Parcela:                           48/1, park 
Válečná událost:         1. světová válka, připomínka obětí války z let 1914-
1918 
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
z hlediska zástavbových ploch nemá příslušný orgán připomínek. Větší rozvoj 
zastavěnosti není nutný, některé plochy se způsobem využití logicky 
uzavírají, některé drobně navyšují. 

Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

Evidence válečných hrobů je řešena v dokumentu 
Územně analytické podklady 2016 Pardubice. 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 14. 6. 2018 
Č.j.: OŽP/35087/2018/Ves 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme připomínky. 

Mgr. Jaroslava Bakajsová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění nemáme k návrhu územního plánu námitek. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
- Dotčený orgán nemá připomínky  
 
 
 

Oddělení ochrany přírody: 

- Dotčený orgán nemá připomínky  
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Ing. František Meduna 

 Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat aktualizovaný 
PRVK PK. Veškeré srážkové vody z navrhovaných zpevněných ploch budou 
zasakovány. Produkované odpadní vody v zástavbě budou likvidovány na 
stávající ČOV. Respektovat existenci zejména koryta Opatovického kanálu a 
existenci písníku Oplatil, jako perspektivního vodního zdroje pro hromadné 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jeho případné využití i přilehlých 
pozemků k rekreačnímu využití požadujeme konzultovat s naším 
vodoprávním úřadem ORP Pardubice. 
Otto Sigmund 

Ing. Miroslav M í č a  

vedoucí OŽP 

 

Oddělení vodního hospodářství: 
Do textové části územního plánu, koncepce technické 
infrastruktury  a také do odůvodnění je doplněno 
respektování aktualizovaného PRVK PK. Požadavek na 
zasakování srážkových vod z navrhovaných zpevněných 
ploch je uveden v textové části v kapitole A1-2/1.2.1 – 
…“dešťové vody budou vsakovány“…. 
Požadavek, že produkované odpadní vody v zástavbě 
budou likvidovány na stávající ČOV je doplněn do 
koncepce technické infrastruktury, do podmínek využití 
zastavitelných ploch Z13 a Z19 a také do odůvodnění. 
Požadavek na respektování existence zejména koryta 
Opatovického kanálu a existence písníku Oplatil, jako 
perspektivního vodního zdroje pro hromadné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou je uveden v textové části 
územního plánu. Do podmínek využití zastavitelných 
ploch Z13 a Z19 je doplněno: 
- realizace záměrů v této ploše nebude mít negativní vliv 
na kapacitu, kvalitu a vydatnost jímané vody vodního 
zdroje Hrobice-Čeperka-Oplatil. 
Výše uvedený požadavek a také požadavek konzultace 
využití přilehlých pozemků Opatovického kanálu a písníku 
Oplatil k rekreačnímu využití s vodoprávním úřadem ORP 
Pardubice je doplněn do podmínek zpracování územní 
studie pro plochu Z19.   

10. Ministerstvo dopravy ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 25. 5. 2018 
Zn.: MPO 36441/2018 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a 
využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu územního plánu Staré 
Ždánice toto stanovisko: 
S návrhem ÚP Staré Ždánice souhlasíme za podmínky, že rekreace 
přírodního charakteru na ploše Z19 bude v souladu s povolenou 
hornickou činností v dobývacím prostoru. 
ODŮVODNĚNÍ 
Do prostoru mezi Opatovickým kanálem a rybníkem Oplatil, kam zasahuje 
netěžený dobývací prostor č. 70956 Stéblová III, navrhuje územní plán plochu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek, že rekreace přírodního charakteru na ploše 
Z19 bude v souladu s povolenou hornickou činností v 
dobývacím prostoru je uveden v podmínkách pro 
zpracování územní studie plochy Z19 následovně: 
zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 
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Z19, která by měla sloužit pro rekreaci v přírodě s nezbytnými stavbami 
nenarušujícími životní prostředí. V případě staveb na této ploše bude ovšem 
nutné v rámci územního řízení postupovat podle § 18 a 19 horního zákona 
(„Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, 
které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních 
právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským 
úřadem"). Výhradní ložisko štěrkopísků č. 3134903 Stéblová 3, zahrnující 
část rybníka Oplatil, stejně jako chráněné ložiskové území č. 3209700 Lázně 
Bohdaneč (včetně výhradního ložiska štěrkopísků č. 3209700 Lázně 
Bohdaneč), zasahující do jihozápadního okraje řešeného území, nejsou 
návrhem ÚP dotčeny. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
 ředitel odboru hornictví 

chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti 

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442, 
Praha, 100 10 
ze dne: 23. 5. 2018 
Č.j.: MZP/2018/550/744-Hd 
ZN/MZP/2018/550/10 

K veřejnému projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Staré Ždánice je evidováno výhradní ložisko 
štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. ložiska 3209700, a bylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000. Dále je zde 
evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, se 
stanoveným dobývacím prostorem Stéblová III, č. 70956, který je ve smyslu 
ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno považovat za chráněné 
ložiskové území. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše 
chráněného ložiskového území jsou dána omezení stanovená ustanoveními 
§ 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány územního plánování a zpracovatele 
územně plánovací dokumentace plynou z existence výhradních ložisek 
nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 horního 
zákona. 
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
v platném znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při 
své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře 
zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů 
podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití. 

Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

V dobývacím prostoru Stéblová III leží zastavitelná 
plocha Z19. Do podmínek využití plochy Z19 je doplněno 
následující: 
- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se  na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti 
Tato podmínka je doplněna také do podmínek pro 
zpracování územní studie plochy Z19. 
  
V odůvodnění jsou doplněny konkrétní podmínky dle 
příslušných zákonů.   

14. Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

15. Ministerstvo obrany ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
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16. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 28. 5. 2018 
zn:SBS 15783/2018/OBÚ-
09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
obdržel Vaše oznámení o zahájení řízení o územním plánu. 
Upozorňujeme Vás, že na části katastrálního území Staré Ždánice byl 
stanoven dobývací prostor Stéblová III, který byl převeden na organizaci 
EVANSVILLE s.r.o., se sídlem Pardubice, Semtínská 56, PSČ 533 53, IČ 287 
89 881. 
Stanovením dobývacího prostoru vzniklo organizaci oprávnění k dobývání 
výhradního ložiska a stanovení dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití 
území v rozsahu jeho vymezení na povrchu (§ 24 odst. 1 a § 27 odst. 6 
zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podle ustanovení § 43 
odst. 4 cit. zákona se hranice dobývacího prostoru Stéblová III na povrchu 
považují za hranice chráněného ložiskového území. 
Evidenci chráněných ložiskových území vede ministerstvo životního prostředí 
(§ 29 odst. 2 cit. zákona). 
Umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí 
s dobýváním, může povolit příslušný orgán podle zvláštních právních 
předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené 
působnosti (§ 19 odst. 1 cit. zákona). 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 
 

V dobývacím prostoru Stéblová III leží zastavitelná 
plocha Z19. Do podmínek využití plochy Z19 je doplněno 
následující: 
- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se  na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti 
  
V odůvodnění jsou doplněny konkrétní podmínky dle 
příslušných zákonů.   

17. Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor správy majetku 
P.O.BOX 155/OSM 140 21 
Praha 4,  
Č. j.: MV- 59323-4/OSM-
2018 ze dne 29.6.2018 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona a po prověření u odborných 
garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti 
neuplatňujeme k pozměněným částem návrhu Územního plánu Staré 
Ždánice žádné připomínky. 

Ing. Miroslav Konopecký 
vrchní ministerský rada 
ředitel odboru správy majetku 
v.z. Mgr. Josef Vodička 
vedoucí oddělení 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky. 

18. Agentura ochrany přírody a 
krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

19. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  
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1. ČR – Státní energetická 
inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

4. Krajská veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a siln. 
hospodářství, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 61568/2020 ze 
dne 24.08.2020 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů, nemá k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územnímu plánu Staré Ždánice připomínky. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl): 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOP“), v 
souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k 
předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných po veřejném projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice (dále též 
„Návrh“) následující stanovisko: 
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (nadregionální a regionální úrovně), významné krajinné prvky, 
zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti, památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 
nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky. 
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: 
Podklady pro vydání stanoviska byly: 

• Předložený Návrh. 

• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o evropsky 
významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných územích apod.). 

• Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR). 

• Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. 

• Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

Orgán ochrany přírody 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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• Náhled do informačního systému EIA/SEA. 
 
OOP posoudil předložený „Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek po 
veřejném projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice“, konkrétně způsob 
vypořádání jednotlivých námitek a připomínek a dospěl k závěru, že tento Návrh 
nebude mít negativní vliv na výše uvedené zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k 
předloženému Návrhu žádné připomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, 
Ph.D.)  
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek a námitek vyplývá, že jejich 
vyhodnocením může dojít k novým záborům zemědělské půdy, nebo ke změnám 
zastavěného území, nebo ke změnám funkčního využití ploch, k němuž v režimu 
projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF), v platném znění. 
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní orgán OZPF krajského úřadu 
jakožto dotčený správní orgán dle § 17a písmene a) zákona stanovisko podle § 5 odst. 
2 zákona teprve na základě předložení vyhodnocení konečných předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu 
územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 zákona a s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění (včetně tabulek z příloh), tj. po 
doložení upravené textové, tabulkové a grafické části. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová): 

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných 
krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož 
zákona, není námitek proti „Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek po veřejném projednání k návrhu územního plánu Staré Ždánice". 

 
Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Dotčený orgán uplatní stanovisko dle § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., v rámci opakovaného 
veřejného projednání územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy lesů 
Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
úsek památkové péče 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 19. 08. 2020 
Č.j.: MmP 79596/2020 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), obdržel dne 
5. 8. 2020 oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení 
územního plánování, pod čj. MmP 78247/2020 ze dne 3. 8. 2020, ve věci návrhu 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Staré Ždánice, ke kterému uplatňuje ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

Dotčený orgán s návrhy souhlasí. 
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pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), toto 

stanovisko: 

Způsob a obsah vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných při projednání návrhu 
Územního plánu Staré Ždánice se nedotýká ochrany zájmů státní památkové péče. 
Vzhledem k tomu dotčený orgán s návrhy pořizovatele souhlasí.  

Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 28. 8. 2020 
Č.j.: MmP/78841/2020/Me  

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů nemáme k návrhu vyhodnocení připomínek. 

Ing. Monika Lofelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska ochrany přírody podle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, nemáme k návrhům připomínky. 
Pavel Mertelík 
Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhům 
připomínky. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je 
kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, Oddělení ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu. 

Karel Linhart, DiS. 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. K vyhodnocení 
připomínky VaK Pardubice a.s. rovněž nemáme námitek. 
Otto Sigmund 
 

Ing. Miroslav M í č a  

vedoucí odboru 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 

Oddělení ochrany přírody: 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení vodního hospodářství: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

10. Ministerstvo dopravy ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 7. 8. 2020 
Zn.: MPO514428/2020 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

 
 
 
 
 
Navržená podmínka využití plochy Z19 byla 
upravena a namísto textu:  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
ÚP Staré Ždánice souhlasíme za podmínky doplnění podmínek využití plochy Z19 o 
povinnost postupu dle § 18 a 19 horního zákona při územním řízení o stavbách 
nesouvisejících s dobýváním v netěženém dobývacím prostoru. 
 
ODŮVODNĚNÍ 

Připomínce společnosti Exver, s. r. o., požadující na pozemcích parc. č. 1275 a 1247 
stanovit přípustné využití pro stavby pro sport a rekreaci, bylo vyhověno s tím, že s 
ohledem na to, že tyto pozemky se nacházejí v netěženém dobývacím prostoru 
Stéblová III, který zde plní funkci chráněného ložiskového území, bude do podmínek 
využití plochy Z19, která je na těchto pozemcích navržena, doplněno: „Zastavitelná 
plocha leží v ploše dobývacího prostoru Stéblová III, který se na povrchu považuje za 
plochu chráněného ložiskového území; umístění staveb a zařízení v chráněném 
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, je možné pouze za podmínky 
dodržení souladu se zvláštními právními předpisy". Stejný postup byl zvolen i u 
připomínky Mgr. Libora Slabého, požadujícího u pozemku parc. č. 1179, který je 
rovněž součástí navržené plochy Z19, stanovit jako přípustné využití veřejná tábořiště, 
sportovní plochy, přírodní koupaliště a rekreační louky a jako podmíněně přípustné 
využití parkovací a odstavné plochy, drobné stavby pro občerstvení, sociální zázemí 
a související dopravní a technickou infrastrukturu. S vyhodnocením těchto připomínek 
souhlasíme s tím, že je třeba do podmínek využití plochy Z19 konkrétně doplnit 
povinnost postupu dle § 18 a 19 horního zákona při územním řízení. Naopak 
požadavku společnosti realma - pískovna dolany, s. r. o. na rozšíření těžby štěrkopísků 
až k okraji CHLÚ Lázně Bohdaneč nebylo vyhověno z důvodu neúměrného 
prodlužování lhůty pořizování územního plánu. Tomuto argumentu rozumíme a 
souhlasíme s vypořádáním této připomínky s tím, že v rámci následné změny ÚP bude 
možné na podnět společnosti realma - pískovna dolany, s. r. o. zde rozšíření plochy 
těžby vymezit. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
 ředitel odboru hornictví 

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; umístění staveb a zařízení v chráněném 
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním 
je možné pouze za podmínky doložení souladu 
se zvláštními právními předpisy.“ 

je uveden tex: 

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; veškeré stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním, je možno povolit jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti.“ 

Konkrétní vysvětlení povinností dle § 18 a § 19 
horního zákona je uvedeno v části odůvodnění 
územního plánu. 
  

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

13. Ministerstvo životního 
prostředí, V Hradci Králové 
dne 4. 8. 2020 Č.j.: 
MZP/2020/550/1080-Hd 
ZN/MZP/2020/550/2 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu územního plánu Staré Ždánice Ministerstvo životního prostředí podle 
ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Staré Ždánice je 
evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. ložiska 3209700, a bylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000. Dále je 
zde evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, se stanoveným 

Navržená podmínka využití plochy Z19 byla 
upravena a namísto textu:  

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; umístění staveb a zařízení v chráněném 
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dobývacím prostorem Stéblová III, č. 70956, který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 
4 horního zákona nutno považovat za chráněné ložiskové území. 

Ministerstvo již ve svém stanovisku č.j.: MZP/2018/550/744-Hd ze dne 23. 5. 2018 
upozornilo, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového území 
jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. V ploše 
chráněného ložiskového území (dobývací prostor Stéblová III) je změnou Z 19 
navržena plocha rekreace, kde se předpokládá i výstavba zázemí pro rekreaci. Pokud 
by tyto stavby měly být realizovány rovněž na ploše chráněného ložiskového území, 
pak ministerstvo trvá na tom, aby k této změně byla uvedena podmínka: Veškeré 
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit jen na základě 
závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti. 

Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním 
je možné pouze za podmínky doložení souladu 
se zvláštními právními předpisy.“ 

je uveden tex: 

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; Veškeré stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním, je možno povolit jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti.“ 

Konkrétní vysvětlení povinností dle § 18 a § 19 
horního zákona je uvedeno v části odůvodnění 
územního plánu. 
 

14. Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

15. Ministerstvo obrany ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 5. 8. 2020 
zn:SBS 29433/2020/OBÚ-
09/1 

Dne 3. 8. 2020 byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) 
zaevidována pod čj. SBS 29433/2020 Vaše výzva k uplatnění stanoviska ze dne 3. 8. 
2020, pod zn. OHA/45140/2011/Mo, ohledně návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Staré Ždánice, ke 
které vydáváme následující stanovisko. 

OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu stanovisko k Územnímu plánu Staré 
Ždánice pod čj. SBS 15783/2018/OBÚ-09/1, které je stále platné. 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

Navržená podmínka využití plochy Z19 byla 
upravena a namísto textu:  

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; umístění staveb a zařízení v chráněném 
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním 
je možné pouze za podmínky doložení souladu 
se zvláštními právními předpisy.“ 

je uveden tex: 

„- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího 
prostoru Stéblová III, který se  na povrchu 
považuje za plochu chráněného ložiskového 
území; Veškeré stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním, je možno povolit jen na 
základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti.“ 

Konkrétní vysvětlení povinností dle § 18 a § 19 
horního zákona je uvedeno v části odůvodnění 
územního plánu. 
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17. Ministerstvo vnitra ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

18. Agentura ochrany přírody a 
krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

19. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

20. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor rozvoje 
oddělení územního 
plánování, č.j. KrÚ 
61926/2020 ze dne 
25.8.2020  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský úřad“), obdržel dle 
§ 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Staré Ždánice (dále jen „územní plán“). 
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek a jako nadřízený orgán neuplatňuje připomínky z hlediska souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy. 
Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dne 4. 8. 2020 společně s žádostí návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. 
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není v 
rozporu se stanovenými prioritami, zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají s Politiky 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 3 a ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2, nemá vliv na koordinaci širších 
územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu. 
 
Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 
v z. Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 

Krajský úřad jako nadřízený orgán k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek neuplatňuje připomínky.  

VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÉ ŽDÁNICE – DO  
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1. ČR – Státní energetická 
inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, Pardubice, 
530 02 
ze dne 27. 5. 2021 
Č.j.: HSPA-279-11/2021 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice v 
souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
posoudil předložený návrh Územního plánu Staré Ždánice, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

Zóny havarijního plánování kolem silnic, železnic a 
plynovodů byly v dokumentu Územně analytické 
podklady (ÚAP) zrušeny na základě poskytnutých 
podkladů od Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje v roce 2017. 
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stanovisko s připomínkami a požadavky. 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu 
ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje, územní odbor 
Pardubice k závěru, že návrh Územního plánu Staré Ždánice splňuje 
požadavky civilní ochrany s následujícími podmínkami: 

• nepoužívat v textové ani grafické části územního plánu pojem „zóny 
havarijního plánování“ v souvislosti s pásmy kolem železnic, dálnic, silnic I. a 
II. třídy.  

Odůvodnění: 

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů: 

- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci 2, 
písmenu i) opravňuje hasičský záchranný sbor k uplatňování stanovisek k 
územním plánům a regulačním plánům. 

- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
která v § 20 opravňuje hasičský záchranný sbor uplatňovat požadavky civilní 
ochrany. Návrh Územního plánu Staré Ždánice splňuje požadavky civilní 
ochrany definované v této vyhlášce. Pouze u písmene b) § 20 této vyhlášky - 
zón havarijního plánování, nepoužívat tento pojem v souvislosti s pásmy 
kolem železnic, dálnic, silnic I. a II. třídy pro přepravu nebezpečných látek a 
plynovodů. Tento pojem se používá pouze v souladu se zákonem 224/ 2015 
Sb. o prevenci závažných havárií, pro objekty zařazené krajským úřadem do 
skupiny B. V kapitole A1-4.5 - Požadavky na civilní ochranu popsat zóny 
havarijního plánování takto - „V řešeném území se nenachází“. Stejně tak je 
neuvádět ani v grafické části dokumentu. 

plk. Ing. Vratislav Černovský 
ředitel územního odboru Pardubice 
HZS Pardubického kraje 

Projektant upravil textovou a grafickou část návrhu 
územního plánu dle předaných ÚAP ze dne 06.02.2020, 
ve kterých se zóny havarijního plánování již nenachází.    

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793, Pardubice, 530 
03 
ze dne 28. 4. 2021 
Č.j.: KHSPA 
6303/2021/HOK-Pce  

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, 
doručeného dne 13. 4. 2021, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako místně a věcně příslušný 
dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) a j) ve spojení s § 77 
odst. 1 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., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudila předložený 

Dotčený orgán s návrhem územního plánu souhlasí. 
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„návrh Územního plánu Staré Ždánice“ k opakovanému veřejnému 
projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 Územního plánu k 
veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S „návrhem Územního plánu Staré Ždánice“ k opakovanému veřejnému 
projednání 

s o u h l a s í . 
Odůvodnění 
Dne 13. 4. 2021 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice (s č.j. MmP 37471/2021 ze dne 13. 4. 2021) ve věci 
„pokračování řízení o Územním plánu Staré Ždánice, opakované veřejné 
projednání návrhu Územního plánu Staré Ždánice a vyhodnocení vlivů 
návrhu Územního plánu na udržitelný rozvoj území.“ 
KHS se k návrhu Územního plánu Staré Ždánice (dále jen „ÚP Staré 
Ždánice“) k veřejnému projednání a k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na 
udržitelný rozvoj území vyjádřila souhlasným stanoviskem pod č.j. KHSPA 
8755/2018/HOK-Pce ze dne 28. 5. 2018, s následujícími podmínkami: 
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1 vedena jako 

podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. HI/32312. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32312, a to na východní hranici 
lokality Z1, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32312. 

2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. III/32316. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/32316, a to na té hranici lokality 
Z3, která je situována v přímé blízkosti stávající silnice č. III/32316. 

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z5, Z6 a Z8 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. 111/3237. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/3237, a to na těch hranicích lokalit 
Z5, Z6 a Z8, které jsou situovány v přímé blízkosti stávající silnice č. 
111/3237. 
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4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z11 a Z13 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. III/0373 (a 11/333). V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební 
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických 
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. 111/03 73 (a 11/333), a to na 
těch hranicích lokalit Z11 a Z13, které jsou situovány nejblíže výše 
zmíněnému liniovému zdroji hluku (popř. výše zmíněným liniovým zdrojům 
hluku). 

5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z15 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávajících silnicích č. II/333 a č. 111/32312. V další fázi řízení (územní 
řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávajících silnicích č. II/333 a 
III/32312, a to na jižní a západní hranici plochy Z15, které jsou situovány 
nejblíže zmíněným liniovým zdrojům hluku. 

6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z16 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávajících silnicích č. II/333. V další fázi řízení (územní řízení, jehož 
součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na východní hranici plochy 
Z16, která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z17 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. II/333. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí 
bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávající silnici č. II/333, a to na západní hranici plochy Z17, 
která je v přímé blízkosti výše zmíněné silnice. 

Navržené plochy s označením Z1 (BV, SV2), Z3 (BV, DS2, PV), Z4 (BV), Z6 
(BV, PV), Z7 (SV2), Z8 (BV), Z10 (ZV, PV, BV), Z12 (VS), Z15 (BV, PV), Z16 
(BV), Z17 (BV), Z18 (BV), Z19 (RN), P1 (VD) a R1 (rezerva BV) zůstávají ve 
stejném znění. K plochám s označením Z1, Z3, Z6, Z8, Z11 (RH, BV), Z13 
(OM), Z15, Z16 a Z17 byly zapracovány podmínky KHS. 
Plochy s označením Z2 (BV), Z9 (BV) a Z13 byly zmenšeny a plocha s 
označením Z11 byla zvětšena. Byly vypuštěny plochy s označením Z5 
(RH1, BV) a Z14 (TO). V souvislosti se zrušením plochy Z5 bylo zrušeno 
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití RH1, 
současně bylo označení ploch RH2 přejmenováno na RH. Využití plochy Z19 
je podmíněno zpracováním územní studie US2. 
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Nové zastavitelné plochy a plochy přestavby oproti návrhu ÚP Staré 
Ždánice k veřejnému projednání nejsou navrženy. 
 

Ing. Bronislava Pozděnová 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

4. Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy pro 
Pardubický kraj  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a siln. 
hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 
42496/2021/OŽPZ/PI ze 
dne 27.5.2021 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené koncepce a s 
ohledem na skutečnost, že nejsou do území umisťovány konkrétní zdroje 
znečišťování ovzduší, neuplatňuje orgán ochrany ovzduší krajského úřadu 
Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů k oznámení opakovaného 
veřejného projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel zpracovatel Ing. Tomáš Sigl): 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též 
„OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně 
přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu územního plánu Staré Ždánice 
(dále též „Návrh“) (ve fázi pro opakované veřejné projednání) následující 
stanovisko: 
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní 
systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní 
parky, přírodní rezervace a přírodní památky, evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k 
předloženému Návrhu žádné připomínky. 
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: 
Podklady pro vydání stanoviska byly: 
• Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh. 
• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o 
evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných 
územích apod.). 
• Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody a 
krajiny ČR). 

Orgán ochrany ovzduší 
- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá žádné další 
požadavky. 
 

 

 

 

 

 

 

Orgán ochrany přírody 

- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá připomínky. 
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• Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje. 
• Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 
• Náhled do informačního systému EIA/SEA. 
Do řešeného území zasahují následující prvky územního systému ekologické 
stability (dále též „ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně: 
• Nadregionální biokoridor K 71 Žehuňská obora - Bohdaneč,  
• Nadregionální biocentrum Bohdaneč. 
Předložený Návrh tyto skutečnosti respektuje. Prvky ÚSES nacházející se v 
řešeném území navazují na prvky ÚSES v sousedních obcích (katastrálních 
území). Plochy ÚSES byly vymezeny tak, aby byla umožněna realizace 
jednotlivých prvků ÚSES v parametrech daných platnou metodikou. Základní 
podmínky ploch, do kterých byl ÚSES umístěn, byly stanoveny tak, aby 
nebyla ohrožena funkčnost stávajících prvků ÚSES a aby nebyla 
znemožněna realizace zatím nefunkčních částí ÚSES. 
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (přírodní 
památka, přírodní rezervace) ani žádná lokalita soustavy Natura 2000 
(evropsky významná lokalita, ptačí oblast). 
Krajský úřad nemá ze zájmového území (z návrhových ploch s rozdílným 
způsobem využití) informace o výskytech zvláště chráněných druhů a ani v 
Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z tohoto území 
záznamy o zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít realizací 
záměrů, jež předložený Návrh v území připouští ke škodlivému zásahu do 
jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť. 
OOP posoudil předložený návrh územního plánu Staré Ždánice, jeho 
cíle, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a dospěl k závěru, 
že tento koncepční materiál nebude mít negativní vliv na výše uvedené 
zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému návrhu žádné 
připomínky. 
Toto stanovisko je uplatněno výhradně k předloženému obsahu územně 
plánovací dokumentace. Jakákoliv zásadní doplnění či změny je nutné 
vnímat jako důvody, pro které je nutné opětovně předložit dokumentaci OOP 
k vydání nového stanoviska. OOP rovněž upozorňuje na to, že toto 
stanovisko není uplatněno k případným konkrétním záměrům, které by mohly 
být v budoucnu realizovány na základě předkládaného návrhu územního 
plánu. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Stanovisko bylo zrušeno a bylo vydáno nové stanovisko 
pod. zn. 56224/2021/OŽPZ/VR ze dne 13.7.2021 (viz 
p.č. 6a) této tabulky) 
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zákona vydává 

A ) S O U H L A S  

k uvedené věci ”ÚP Staré Ždánice, návrh", s vyhodnocením důsledků 

navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu vyhlášky č. 271/2019 Sb., o 

stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění. 

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 24,3057 ha, z 

toho: 

✓ Lokality: Z01, Z02, Z03-část, Z04, Z06-část, Z07, Z08, Z10-část, 

Z11, Z15-část, Z16, Z17, Z18 - rozloha 9,1645 ha. Využití je možné pro 

bydlení. 

✓ Lokalita: Z13 - rozloha 1,7900 ha. Využití je možné pro občanské 

vybavení. 

✓ Lokality: K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, 

K13, K14 - rozloha 12,6286 ha. Využití je možné pro ÚSES. 

✓  Lokality: Z03-část, Z06-část, Z10-část, Z15-část - rozloha 0,3496 

ha. Využití je možné pro veřejná prostranství. 

✓ Lokalita: Z12 - rozloha 0,3046 ha. Využití je možné pro výrobu a 

skladování. 

✓ Lokalita: Z10-část - rozloha 0,0684 ha. Využití je možné pro zeleň. 

 

B ) N E S O U H L A S  

✓ Lokality: Z09 - navrhované využití: bydlení. 

✓ Lokalita: K15 - navrhované využití: plocha smíšená nezastavěného území. 

✓ Lokalita: Z19 - navrhované využití: rekreace. 

 

O D Ů V O D N Ě N Í  

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon 

č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně 

plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami 

plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 

zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy 

ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
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převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu." V 

případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací 

dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán 

OZPF § 4 odst. 4 zákona (zde lokality č. Z02, Z03, Z04, Z06, Z08, Z10, Z17). 

U lokality č. Z07 (bydlení), nacházející se na plochách I. a II. třídy ochrany 

byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Lokalita byla již řešena v 

rámci komplexních pozemkových úprav, proběhla jednání se Státním 

pozemkovým úřadem, dohoda je podpořena odborným posudkem ze dne 20. 

12. 2015 (zpracoval Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.), kterým je potvrzeno, že 

plochy jsou dlouhodobě využívány jako manipulační a odstavné, související 

se zemědělskou výrobou. 

U lokalit č. K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, 

K13, K14 (ÚSES) nacházejících se na plochách I. a II. třídy ochrany byla 

shledána převaha jiného veřejného zájmu. 

U lokality Z09 (bydlení) nacházející se na půdách I. třídy ochrany nebyla 

dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného veřejného zájmu. V 

daném katastru je pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné 

množství jiných dosud nevyužitých ploch (není proto splněna podmínka 

nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona). 

U lokality č. K15 (plochy smíšené nezastavěného území) nacházející se 

výhradně na půdách I. třídy ochrany nebyla dostatečným způsobem 

odůvodněna převaha jiného veřejného zájmu. Nebyla splněna podmínka 

nezbytnosti (viz § 4 odst. 2 zákona). Záměr se nachází i na ucelených 

zemědělsky obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu]. Zábor 

lokality proto není ve veřejném zájmu. 

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán OZPF, nemá námitek proti přesunu 

objektu jízdárny z důvodu vytváření podmínek pro zajištění ochrany 

veřejného zdraví a kvality stávajícího obytného prostředí, a to za podmínky, 

že bude maximálním způsobem dodržován zákon, tj. když vymístěním 

nebudou dotčeny další výměry půd nejvyšších bonit dalšími typy zástavby. 

Lokalita: Z19 - navrhované využití: rekreace. Lokalita nebyla vyčíslena v 

přehledové tabulce, ačkoli se dotýká zemědělského půdního fondu. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší 
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se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová): 

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 
oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Staré 
Ždánice připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v 
kap. B1-1/6 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa" návrhem 
územního plánu nedochází k žádnému záboru PUPFL. Lokality Z1, Z7 a P1 
jsou situované částečně v ochranném pásmu lesa a jsou zastavitelné jen se 
souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona. 
Dotčeným orgánem ve smyslu stavebního zákona je obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic, který je místně a věcně příslušný k uplatnění stanoviska k návrhu 
územního plánu a jeho změn. 
Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

 
 

Orgán státní správy lesů 
- Vzato na vědomí, dotčený orgán nemá připomínky. 
 

 

 

 
 
 

 

 

6.a) Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11, zn. 
56224/2021/OŽPZ/VR ze 
dne 13.7.2021  

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

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Staré Ždánice, návrh", s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu vyhlášky č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění. 
Předložené vyhodnocení důsledků na ochranu ZPF vyžaduje 25,3648 ha, z 
toho: 
Lokality: Z01, Z02, Z03-část, Z04, Z06-část, Z07, Z08, Z09, Z10-část, Z11, 
Z15-část, Z16, Z17, Z18 - rozloha 9,4180 ha. Využití je možné pro bydlení. 
Lokalita: Z13 - rozloha 1,7900 ha. Využití je možné pro občanské vybavení. 
Lokality: Z03-část, Z06-část, Z10-část, Z15-část - rozloha 0,3496 ha. Využití 
je možné pro veřejná prostranství. 
Lokalita: Z10-část - rozloha 0,0684 ha. Využití je možné pro zeleň. 
Lokalita: Z12 - rozloha 0,3046 ha. Využití je možné pro výrobu a skladování. 
Lokality: K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, 
K14 - rozloha 12,6286 ha. Využití je možné pro ÚSES. 
Lokalita: K15 - rozloha 0,8056 ha. Využití je možné pro smíšené nezastavěné 
území. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Stanovisko dotčeného orgánu ochrany ZPF je souhlasné. 
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Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen 
řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou 
uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu." V případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně 
plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, 
využívá orgán ochrany ZPF § 4 odst. 4 zákona (zde lokality č. Z02, Z03, Z04, 
Z06, Z08, Z10, Z17). 
U lokality č. Z07 (bydlení), nacházející se na plochách I. a II. třídy ochrany 
byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Lokalita byla již řešena v 
rámci komplexních pozemkových úprav, proběhla jednání se Státním 
pozemkovým úřadem, dohoda je podpořena odborným posudkem ze dne 20. 
12. 2015 (zpracoval Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.), kterým je potvrzeno, že 
plochy jsou dlouhodobě využívány jako manipulační a odstavné, související 
se zemědělskou výrobou. 
U lokality č. Z09 (bydlení) nacházející se na půdách I. třídy ochrany je 
drobnou zbytkovou plochou nacházející se mezi stávající zástavbou a 
ostatními plochami, a proto byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. 
U lokalit č. K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12, 
K13, K14 (ÚSES) a K15 (smíšené nezastavěné území) nacházejících se na 
plochách I. a II. třídy ochrany byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. 

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 orgánu ochrany ZPF [podané ve 
Stanovisku dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, odboru životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: " 
Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Staré 
Ždánice" (č. j. KrÚ 42496/2021/OŽPZ/PI ze dne 27. 5. 2021)], ve kterém byl 
vysloven souhlas s lokalitami Z01, Z02, Z03, Z04, Z06, Z07, Z08, Z10, Z11, 
Z12, Z13, Z15, Z16, Z17, Z18, s lokalitami K01, K02, K03, K04, K05, K06, 
K07, K08, K09, K10, K11, K12, K13, K14 a dále nesouhlas s lokalitami Z09, 
K15 a Z19. 

Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 
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7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
úsek památkové péče 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 31. 05. 2021 
Č.j.: MmP 38581/2021 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení 
územního plánování, pod čj. MmP 37471/2021 ze dne 13. 4. 2021, doručené 
dotčenému orgánu dne 15. 4. 2021, o pokračování řízení o územním plánu 
Staré Ždánice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, sděluje podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový 
zákon), ve smyslu ust. § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon), toto 

stanovisko: 

 

V řešeném území se nachází nemovité kulturní památky zapsané v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR, a to kostel sv. Václava pod 
rejstřík č. 24046/6-2152, kamenný most přes Opatovický vodní kanál pod 
rejstřík č. 47148/6-5165, socha sv. Jana Nepomuckého pod rejstřík č. 
33528/6-5198 a Opatovický vodní kanál pod rejstřík č. 25076/6-4411. Území 
řešené územním plánem nemá plošnou památkovou ochranu podle 
památkového zákona, ale jedná se o území s archeologickými nálezy, ze 
kterého vyplývá pro stavebníky zákonná povinnost oznámení stavební 
činnosti na Archeologický ústav Akademie věd ČR. Tyto uvedené skutečnosti 
návrh územního plánu obsahuje. V území obce se nachází další sakrální a 
lidová architektura (křížky, sochy, Boží muka apod.), která je zapotřebí 
respektovat.  
 
Dále dotčený orgán ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech 
a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že se v 
areálu hřbitova nachází válečné hroby zapsané v Centrální evidenci 
válečných hrobů, a to hrob s ostatky dvou vojínů RA pod ev. č. CZE5309-
6829, hrob padlých v 1. světové válce (Čeněk Pluhař, Josef Horáček a Jan 
Paclík) pod ev. č. CZE5309-6995 a hrob s ostatky Ing. Jindřicha Žilky 
popraveného ve 2. světové válce. Dále v CEVH dotčený orgán eviduje 
pomník obětí 1. světové války pod ev. č. CZE5309-32500 v parku naproti 
domu čp. 172. 

 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot území, zachování rázu krajiny, dodržení 
neslévání obcí, historie a tradic souhlasíme s urbanistickou koncepcí a 

Dotčený orgán nemá k upravenému návrhu připomínky. 
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zachování architektonického vesnického rázu objektů v řešeném území 
formou bydlení venkovského. 

 
Sledovaná hlediska ochrany kulturního dědictví jsou součástí návrhu 
územního plánu, proto k územnímu plánu Staré Ždánice nemá dotčený orgán 
připomínek. 

Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

 
 
 
 
 
 
 

9. Magistrát města Pardubic, 
Odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 20. 4. 2021 
Č.j.: MmP/37938/2021/Me 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k předloženému 
návrhu připomínek. 

Ing. Monika Lofelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k 
návrhu připomínky. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
je kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního 
prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu. 
Karel Linhart, DiS. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK) nesouhlasíme s umístěním 
zastavitelné plochy Z19, která se nachází na břehu písníku Oplatil I. 
Jakoukoliv výstavbou zde dojde k degradaci cenného území v podobě 
břehové vegetace, případně i litorálního pásma. Zároveň je daná plocha 
umístěna v nadregionálním biocentru 8 Bohdaneč, kde jsou jakákoliv 
zástavba a využití mimo krajinnou zeleň nepřípustné a sníží funkci daného 
prvku ÚSES. Požadujeme, aby plocha Z19 byla vedena jako přírodní - 
krajinná zeleň bez možností umisťovat jakékoliv stavby. 

Pavel Mertelík 

Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č. 254/2001 Sb. - o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů nemáme připomínky. 

Ing. Markéta Horáčková Strnadová  

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky.  

 

 

Oddělení ochrany přírody: 

Dotčený orgán z hlediska ochrany lesa nemá připomínky.  
Zastavitelná plocha Z19 (dále také „plocha“) určená pro 
způsob využití RN - rekreace na plochách přírodního 
charakteru leží v nadregionálním biocentru 8 Bohdaneč 
(dále také „NRBC 8“), který je prvkem územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Plocha je navržená jako 
zastavitelná z důvodů platného stavebního povolení pro 
jeden rodinný dům. V ploše RN lze dle podmínek využití 
umisťovat kromě nezbytné technické a dopravní 
infrastruktury a drobných vodních ploch, stavby s 
doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace v přímé 
vazbě na vodní plochu - např. stavby drobné a mobilní pro 
účely nezbytného hygienického zařízení, občerstvení, 
případně další o výměře max. 15 m2. Plocha byla 
předmětem posuzování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA). Podmínky dokumentace SEA byly ve 
veřejném projednání územního plánu potvrzeny a 
doplněny v souhlasném stanovisku příslušného úřadu - 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství. Kromě podmínek, které 
vyplynuly z dokumentace SEA má plocha Z19 řadu 
dalších podmínek využití, které vyplynuly ze stanovisek 
dotčených orgánů. Zásadní podmínkou plochy Z19 je, že 
rozhodování o změnách v území je podmíněno 
zpracováním územní studie.  
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Ing. Miroslav M í č a  

vedoucí OŽP 

V rámci opakovaného veřejného projednání bylo k návrhu 
plochy Z19 obdrženo od dotčených orgánů jediné 
nesouhlasné stanovisko, a to od Magistrátu města 
Pardubic, Odboru životního prostředí, Oddělení ochrany 
přírody. 
Z hlediska zájmů svěřených orgánům ochrany přírody a 
krajiny  zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), 
přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní památky, 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů je pro uplatnění 
stanoviska v rámci projednání návrhu územně plánovací 
dokumentace oprávněn Krajský úřad Pardubického kraje, 
orgán ochrany přírody a krajiny. Ten v rámci svého 
stanoviska pro opakované veřejné projednání uvedl, že 
nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky.  
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, jako 
obecní úřad obce s rozšířenou působností je dotčeným 
orgánem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. 
q): 
„Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém 
správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo 
jejich ochranná pásma, uplatňují stanoviska k územním 
plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené 
působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti 
obecních úřadů a pověřených obecních úřadů.“ 
Dle uvedených skutečností je příslušným dotčeným 
orgánem v ploše územního systému ekologické stability 
na regionální a nadregionální úrovni, tj. pro nadregionální 
biocentrum 8 Bohdaneč - Krajský úřad Pardubického 
kraje, orgán ochrany přírody a krajiny. Stanovisko tohoto 
dotčeného orgánu, které je k ploše Z19 souhlasné je pro 
další postup pořizovatele zásadní a rozhodující.    
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, 
uplatňuje nesouhlas s plochou Z19 v území ÚSES -NRBC 
8, pro které nemá ze zákona zmocnění.  
Předmětem opakovaného veřejného projednání byl 
upravený návrh územního plánu po veřejném projednání.  
Dle § 53 odst. 2 stavebního zákona se upravený návrh a 
případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území v rozsahu těchto úprav projedná 
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na opakovaném veřejném projednání (zásada 
koncentrace řízení); přitom se postupuje obdobně podle 
§ 52. 
Na vymezení zastavitelné plochy Z19 se v dokumentaci 
pro opakované veřejné projednání nic nezměnilo; byly 
pouze doplněné následující podmínky: 
- bude zachován pás vegetačního doprovodu vodního 
toku Opatovického kanálu v rámci plochy Z19 RN v 
souladu s podmínkami využití dané plochy; 
-  využití plochy Z19 (RN) je podmíněno zpracováním 
územní studie US2 s určením specifických podmínek pro 
zpracování územní studie dle požadavků stanoviska 
příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměrů na 
životní prostředí a se zohledněním požadavku 
vodoprávního úřadu ORP Pardubice a VAK Pardubice 
(včetně podmínění konzultace územní studie US1) 
- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti. 
V rámci veřejného projednání uplatnil dotčený orgán 
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí 
(dále také „MmP, OŽP“) stanovisko č.j.  
OŽP/35087/2018/Ves ze dne 14.6.2018, ve kterém 
Oddělení ochrany přírody sděluje následující: 
„Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme k návrhu územního 
plánu námitek.“ 
MmP, OŽP tedy ve veřejném projednání s návrhem 
územního plánu souhlasilo. 
 
 Dle § 4 odst. 4 stavebního zákona je dotčený orgán 
vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným 
stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující 
závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci 
uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a 
doložených skutečností, které nemohly být uplatněny 
dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za 
kterých bylo původní stanovisko nebo závazné 
stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší 
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podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace 
nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu 
územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto 
zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 
V rámci opakovaného veřejného projednání nedošlo ke 
změnám vymezení zastavitelné plochy Z19 a účelu jejího 
využití (tj. k podstatným změnám podmínek). 
MmP, OŽP, jako dotčený orgán nerespektoval své 
předchozí stanovisko uplatněné k veřejnému projednání 
územního plánu a uplatnil i mimo své zmocnění 
příslušným zákonem nesouhlas. Uplatněné stanovisko k 
opakovanému veřejnému projednání je tak v rozporu s 
právními předpisy a z těchto důvodů k němu pořizovatel 
nepřihlíží.      

Oddělení vodního hospodářství: 
- Dotčený orgán nemá připomínky  

10. Ministerstvo dopravy ČR 
nábř. Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1, č. 
j./sp. zn./Typ,  
MD-16493/2021-910/2 
MD/16493/2021/910 ze dne 
31.5.2021  
 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu 
své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, 
že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
k řízení o návrhu územního plánu Staré Ždánice vydává stanovisko 
podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon"), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů: 

Z hlediska letecké, drážní a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem územního plánu Staré Ždánice a požadavky neuplatňujeme, jelikož 
nejsou dotčeny námi sledované zájmy z uvedených dopravních hledisek. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a 
silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Staré 
Ždánice za následující podmínky: 
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- Ve všech částech návrhu územního plánu Staré Ždánice požadujeme 
termín „rychlostní silnice R35" nahradit termínem „dálnice D35". 

Odůvodnění: 
Ad) Silniční doprava 
Dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), s účinností od 31. 12. 2015, se ruší 
pojem „rychlostní silnice". Článek II. bod 2 novely stanovuje, že „silnice I. 
třídy, které jsou rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této novely, se ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona považují za dálnice". Z tohoto důvodu požadujeme v návrhu 
územního plánu Staré Ždánice opravit v současné době již neplatné označení 
„rychlostní silnice R35" na označení „dálnice D35". 
 
Ing. Josef Kubovský ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

Projektant opravil ve všech částech návrhu územního 
plánu Staré Ždánice termín „rychlostní silnice R35" 
termínem „dálnice D35". 
 

 

 

 

 

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
ze dne 29. 4. 2021 
Zn.: MPO 362637/2021 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a 
využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu územního plánu Staré 
Ždánice toto stanovisko: 
S návrhem ÚP Staré Ždánice souhlasíme za podmínky, že rekreace 
přírodního charakteru na ploše Z19 bude v souladu s povolenou hornickou 
činností v dobývacím prostoru. 

ODŮVODNĚNÍ 

Do prostoru mezi Opatovickým kanálem a rybníkem Oplatil, kam zasahuje 
netěžený dobývací prostor č. 70956 Stéblová III, navrhuje územní plán plochu 
Z19, která by měla sloužit pro rekreaci v přírodě s nezbytnými stavbami 
nenarušujícími životní prostředí. S tímto záměrem souhlasíme za podmínky, 
že bude v souladu s povolenou hornickou činností v dobývacím prostoru (po 
dohodě s organizací ŠARAVEC A RUČ, spol. s r. o.), V případě staveb na 
této ploše bude ovšem nutné v rámci územního řízení postupovat podle § 18 
a 19 horního zákona, jelikož dobývací prostor zde má charakter chráněného 
ložiskového území, což je v textové části uvedeno. Výhradní ložisko 
štěrkopísků č. 3134903 Stéblová 3, zahrnující část rybníka Oplatil, stejně jako 
chráněné ložiskové území č. 20970000 Lázně Bohdaneč (včetně výhradního 
ložiska štěrkopísků č. 3209700 Lázně Bohdaneč), zasahující do 
jihozápadního okraje řešeného území, nejsou návrhem ÚP dotčeny. 

Zastavitelná plocha Z19 má následující podmínky využití: 
Zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti. Další omezení v podobě 
nepřípustného využití staveb, které nesouvisí 
s dobýváním je uvedeno v podmínkách využití plochy RN, 
ve které předmětná plocha leží a také v podmínkách pro 
zpracování územní studie US2, kde její zpracování pro 
předmětnou lokalitu je podmínkou pro rozhodování o 
změnách v území. 
Na základě výše uvedeného je podmínka dotčeného 
orgánu územním plánem respektovaná. 
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Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
ředitel odboru hornictví 

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442, 
Praha, 100 10 
ze dne: 20. 4. 2021 
Č.j.: MZP/2021/550/493-Hd 
 

K veřejnému projednání návrhu územního plánu Staré Ždánice Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Staré Ždánice je evidováno výhradní ložisko 
štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. ložiska 3209700, a bylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000. Dále je zde 
evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, se 
stanoveným dobývacím prostorem Stéblová III, č. 70956, který je ve smyslu 
ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno považovat za chráněné 
ložiskové území. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše 
chráněného ložiskového území jsou dána omezení stanovená ustanoveními 
§ 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány územního plánování a zpracovatele 
územně plánovací dokumentace plynou z existence výhradních ložisek 
nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 horního 
zákona. 

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
v platném znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při 
své činnosti z výsledků geologických prací s cílem zajistit v co největší míře 
zejména ochranu zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů 
podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využití. 

Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

Zastavitelná plocha Z19, která leží v ploše dobývacího 
prostoru má následující podmínky využití:  
Zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru 
Stéblová III, který se na povrchu považuje za plochu 
chráněného ložiskového území; veškeré stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním, je možno povolit 
jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti. Další omezení v podobě 
nepřípustného využití staveb, které nesouvisí s 
dobýváním je uvedeno v podmínkách využití plochy RN, 
ve které předmětná plocha leží a také v podmínkách pro 
zpracování územní studie US2, kde její zpracování pro 
předmětnou lokalitu je podmínkou pro rozhodování o 
změnách v území. 
Na základě výše uvedeného je ochrana ložisek nerostů 
v území zajištěna. 
 

14. Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

15. Ministerstvo obrany ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 14. 4. 2021 
zn:SBS 14274/2021/OBÚ-
09/1  

Dne 13. 4. 2021 bylo na Obvodním báňském úřadu pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) 
zaevidováno pod č. j. SBS/14274/2021 Vaše oznámení o pokračování řízení 
o Územním plánu Staré Ždánice. 

OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu stanoviska k návrhu územního 
plánu Staré Ždánice pod čj. SBS 15783/2018/OBÚ-09/1 a SBS 
29433/2020/OBÚ-09/1, která jsou stále platná. 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

Uplatněná stanoviska dotčeného orgánu jsou v návrhu 
územního plánu zapracována. 
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17. Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor správy majetku  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

18. Agentura ochrany přírody a 
krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

19. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

STANOVISKA DO A KRAJSKÉHO ÚŘADU K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRHU VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K 
UPRAVENÉMU NÁVRHU ÚP STARÉ ŽDÁNICE 

P. č. Dotčený orgán                                                                                           Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

4. Krajská veterinární správa, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a siln. 
hospodářství, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

6. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 
83246/2021/OŽPZ/PI ze 
dne  8.11.2021 doručeno 
dne 9.11.2021 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů, nemá k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému 
návrhu územního plánu Staré Ždánice připomínek. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOP“), v 
souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k 
předloženému návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných 
k upravenému návrhu územního plánu Staré Ždánice (dále též „Návrh“) následující 
stanovisko: 
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (nadregionální a regionální úrovně), významné krajinné prvky, 
zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti, památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, 
nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky. 
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

Orgán ochrany přírody 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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Podklady pro vydání stanoviska byly: 

• Předložený Návrh. 

• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o evropsky 
významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných územích apod.). 

• Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR). 

• Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje. 

• Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí. 

• Náhled do informačního systému EIA/SEA. 
OOP posoudil předložený Návrh, konkrétně návrh rozhodnutí o námitkách a způsob 
vypořádání připomínek a dospěl k závěru, že tento Návrh nebude mít negativní vliv na 
výše uvedené zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému Návrhu žádné 
svoje připomínky. 

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, vyhodnocení 
připomínek k upravenému návrhu ÚP Staré Ždánice“. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová) 

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných 
krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož 
zákona, není námitek proti „Návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 
k upravenému návrhu územního plánu Staré Ždánice“. 

 
Ing. Martin Vlasák 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 
 

Orgán státní správy lesů 
Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 
 
 

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
úsek památkové péče 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 108537/2021 ze 
dne 11. 11. 2021 doručeno 
dne 15.11.2021  
 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), podle ust. 
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 15. 10. 2021 oznámení 
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, 
pod čj. MmP 107750/2021 ze dne 14. 10. 2021, ve věci návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu Územního plánu 
Staré Ždánice, ke kterému uplatňuje ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), toto 

stanovisko: 

Dotčený orgán s návrhy souhlasí. 
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Dotčený orgán vydal k návrhu územního plánu Staré Ždánice kladné stanovisko bez 
připomínek ze dne 31.5.2021 pod č.j. MmP 38581/2021, které zůstává v platnosti, a 
dále kladné stanovisko ze dne 20. 9. 2021 pod č.j. MmP 93338/2021 týkající se návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Územního plánu Staré Ždánice. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek se nedotýkají 
nemovitých kulturních památek ani platné plošné ochrany z hlediska zájmů státní 
památkové péče (ochranné pásmo, rezervace, zóna). Dotčený orgán tudíž nemá k 
vyhodnocení. 

Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
Č.j.: MmP/108412/2021/Me 
ze dne 25. 10. 2021 
doručeno dne 27.10.2021  
  

Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k návrhu připomínek. 

Ing. Monika Lofelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhu 
připomínky. 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění, nemáme k návrhu připomínky. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení 
§ 17a písm. a) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad pardubického kraje. 

Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. Jedná se však z 
vodohospodářského hlediska o velmi exponované území, které slouží k jímání pitné 
vody pro Vodárenskou soustavu Východní Čechy. 
Otto Sigmund  

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

Ing. Miroslav M í č a  

vedoucí odboru 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 

Oddělení ochrany přírody: 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení vodního hospodářství: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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10. Ministerstvo dopravy ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
Zn.: MPO 617407/2021 ze 
dne 19. 10. 2021 doručeno 
dne 19.10.2021 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
Nesouhlasíme s vyhodnocením připomínky společnosti Šaravec a Ruč s. r. o. 

ODŮVODNĚNÍ 

Připomínce společnosti Šaravec a Ruč s. r. o., požadující doplnit do podmínek využití 
funkčních ploch nacházejících se ve výhradních ložiscích, dobývacích prostorech či 
chráněných ložiskových území (CHLÚ) mezi přípustné využití bod: „umísťování staveb 
a zařízení v plochách výhradních ložisek, CHLÚ a dobývacích prostorů, které souvisí 
s dobýváním výhradních ložisek", nebylo vyhověno s odůvodněním, že tento 
požadavek by znamenal nutnost vymezení plochy těžby nerostů, což by vedlo k 
nutnosti pořídit nový územní plán. S tímto odůvodněním nesouhlasíme, jelikož 
neumožnění staveb a zařízení souvisejících s dobýváním v plochách výhradních 
ložisek, CHLÚ a dobývacích prostorů přímo odporuje povinnosti zajistit v územně 
plánovací dokumentaci ochranu a využití nerostného bohatství dle § 15 horního 
zákona a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém 
úřadu, tedy mohlo by v konečném důsledku vést k ztížení až znemožnění možnosti 
dobývání štěrkopísku v těchto prostorech v budoucnu. Navíc není pravda, že povolení 
těchto staveb by znamenalo automaticky nutnost vymezit zde plochu těžby nerostů, 
jelikož se zde může jednat i o stavby a zařízení snižující vlivy těžby (např. protihlukové 
stěny, zařízení na snižování prašnosti, dopravníkové pásy apod.) a tedy přinášející 
pozitivní efekt i pro místní obyvatele. Ostatní námitky a připomínky uplatněné k návrhu 
ÚP Staré Ždánice se problematiky nerostných zdrojů netýkají a jejich vyhodnocení 
tedy nemá na ochranu a využití nerostného bohatství na území obce Staré Ždánice 
žádný vliv. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
ředitel odboru hornictví 

Pořizovatel společně s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu konzultovali a řešili problematiku 
návrhu územního plánu s ohledem na výhradní 
ložiska, dobývací prostory či chráněná ložisková 
území. Na základě těchto konzultací vydal 
dotčený orgán k návrhu rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek nové stanovisko - 
souhlasné (viz pořadové číslo 11a této tabulky).  
 
 
  

11.a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
Zn.: MPO  637928/2021 ze 
dne 21. 12. 2021 doručeno 
dne 21.12.2021 
 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a 
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vydáváme k návrhu 

Dotčený orgán s návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení připomínek souhlasí 
bez připomínek.  
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rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Staré Ždánice 
následující stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k 
upravenému návrhu ÚP Staré Ždánice souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
 
Připomínce společnosti Šaravec a Ruč s. r. o., požadující doplnit do podmínek využití 
funkčních ploch nacházejících se ve výhradních ložiscích, dobývacích prostorech či 
chráněných ložiskových území (CHLÚ) mezi přípustné využití bod: „umísťování staveb 
a zařízení v plochách výhradních ložisek, CHLÚ a dobývacích prostorů, které souvisí 
s dobýváním výhradních ložisek", nebylo vyhověno s odůvodněním, že tento 
požadavek by znamenal nutnost vymezení plochy těžby nerostů, což by vedlo k 
nutnosti pořídit nový územní plán. Jelikož zároveň územní plán stavby, zařízení a jiná 
opatření pro těžbu nerostů v plochách nezastavěného území zasahujících do 
dobývacího prostoru, výhradních ložisek a CHLÚ) (plochy zemědělské, lesní, přírodní, 
vodní a vodního hospodářství) nevylučuje, je požadavek organizace nadbytečný a s 
takovýmto vyhodnocením připomínky tedy souhlasíme. Ostatní námitky a připomínky 
uplatněné k návrhu ÚP Staré Ždánice se problematiky nerostných zdrojů netýkají a 
jejich vyhodnocení tedy nemá na ochranu a využití nerostného bohatství na území 
obce Staré Ždánice žádný vliv. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.  
ředitel odboru hornictví  

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Hradec Králové  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

14. Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

15. Ministerstvo obrany ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
zn:SBS 42879/2021/OBÚ-
09/1 ze dne 19. 10. 2021 
doručeno dne 19.10.2021 
 

Dne 14. 10. 2021 byl na Obvodním báňském úřadu pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno 
pod č. j. SBS/42879/2021 Vaše žádost o pokračování řízení o Územním plánu Staré 
Ždánice. 
OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu stanoviska k návrhu územního plánu 
Staré Ždánice pod č. j. SBS 15783/2018/OBÚ-09/1, SBS 29433/2020/OBÚ-09/1 a 
SBS 14274/2021/OBÚ- 09/1, která jsou stále platná. 
K vyhodnocení připomínky č. 3 si Vás dovolujeme upozornit, že na části katastrálního 
území Staré Ždánice byl stanoven dobývací prostor Stéblová III. Stanovením 
dobývacího prostoru vzniklo organizaci ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o. oprávnění k 
dobývání výhradního ložiska a stanovení dobývacího prostoru je i rozhodnutím o 
využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu, (§ 24 odst. 1 a § 27 odst. 6 zákona 
č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K včasnému zabezpečení ochrany 
nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně 

Výhradní ložiska, chráněná ložisková území a 
dobývací prostory leží dle návrhu územního 
plánu ve stabilizovaných plochách s rozdílným 
způsobem využití - NZ – plochy zemědělské, NP 
– plochy přírodní, NL – plochy lesní, W – plochy 
vodní a vodního hospodářství, a v zastavitelné 
ploše Z19 určené pro plochu RN – rekreace na 
plochách přírodního charakteru.  
Výhradní ložiska, chráněná ložisková území a 
dobývací prostory jsou v územním plánu 
zapracovány v koordinačním výkrese jako limity 
využití území, které jsou územním plánem 
respektovány a chráněny; všechny výše 
uvedené plochy s rozdílným způsobem využití 
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plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o 
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiscích poskytovaným jim ministerstvem 
životního prostředí České republiky, při tom postupují podle zvláštních předpisů a jsou 
povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a 
dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (§ 15 odst. 1 cit. zákona). 

Podle ustanovení § 23 odst. 4 a 5 cit. zákona v dobývacím prostoru (tedy i v dobývacím 
prostoru Stéblová III) obvodní báňský úřad rozhoduje též o umístění a povolení staveb, 
které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a 
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a skladů 
výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a 
obchodu a staveb vodních děl. Orgán státní báňské správy povoluje a kolauduje též 
stavby úložných míst, nejde-li o odkaliště. Důlní díla a stavby povoluje orgán státní 
báňské správy zpravidla v rámci povolování otvírky, přípravy a dobývání výhradního 
ložiska. 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

mají ve výčtu podmínek jejich využití uvedeno 
následující nepřípustné využití: 
- umisťování staveb a zařízení v plochách 
výhradních ložisek, chráněných ložiskových 
územích a dobývacích prostorech, které 
nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek, to je 
možné jen za podmínky, že neznemožní nebo 
neztíží dobývání výhradního ložiska. 
Územní plán současně stavby, zařízení a jiná 
opatření pro těžbu nerostů v plochách 
nezastavěného území zasahujících do 
dobývacího prostoru, výhradních ložisek a 
CHLÚ nevylučuje. Textová část územního plánu 
má v kapitole A1-6.3 Obecné podmínky 
funkčního využití ploch uvedené „Doplňující 
podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití“, z nichž jedna je následující: 
- „stavby a zařízení neuvedená v regulativech 
jako hlavní, přípustné a nepřípustné využití se 
nechávají na úvaze příslušného úřadu s 
podmínkou, že nebude změněn smysl využití 
dané plochy - přitom je určující specifikace 
hlavního využití plochy“. 

17. Ministerstvo vnitra ČR Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

18. Agentura ochrany přírody a 
krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

19. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.  

20. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor rozvoje 
oddělení územního 
plánování, č.j. KrÚ 
84561/2021 ze dne 
12.11.2021  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský úřad“), obdržel dle 
§ 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu 
Územního plánu Staré Ždánice (dále jen „územní plán“). 
Krajský úřad posoudil předložený návrh a jako nadřízený orgán neuplatňuje 
připomínky z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném 
znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a z 
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dne 15. 10. 2021 společně s žádostí návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k upravenému návrhu 
územního plánu. 

Krajský úřad jako nadřízený orgán k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek neuplatňuje připomínky.  
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P. č. Dotčený orgán                                                                                           Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Předložený návrh není v rozporu se stanovenými prioritami, zásadami, úkoly a záměry 
vyplývajícími z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 4, závazné od 1. 
9. 2021 pro pořizování a vydávání územních plánů a ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 3, závazné od 12. 9. 2020 pro pořizování 
a vydávání územních plánů. Předložený návrh nemá vliv na koordinaci širších 
územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu. 
 
Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 
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B1-2/5  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 ODST. 4 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Pořizovatel s odkazem na kapitoly B1-2/1, B1-2/2, B1-2/3, B1-2/4 a B1 – 1/1 konstatuje, že územní plán je 
zpracovaný plně v souladu s PÚR ČR, ZÚR Pk, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. V rámci procesu veřejného projednání byl obdržen nesouhlas 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále také „orgán ZPF“) se záborem zemědělského půdního fondu a to pro řešené lokality Z02, 
Z05 a Z09. Tento nesouhlas byl vyřešen tím, že jednotlivé lokality byly upraveny a následně byla s dotčeným 

orgánem uzavřená dohoda formou vydaného stanoviska čj. KrÚ 38053/2020/OŽPZ/Bo ze dne 1.6.2020. 

V procesu opakovaného veřejného projednání byl obdržen nesouhlas orgánu ZPF se záborem zemědělského 
půdního fondu a to pro řešené lokality Z09, Z19 a K15. Vzhledem k tomu, že s orgánem ZPF byla s řešením 
těchto lokalit uzavřena dohoda v rámci veřejného projednání, vyžádal si pořizovatel nové stanovisko. Výše 
uvedené stanovisko bylo zrušeno a bylo vydáno nové stanovisko souhlasné pod. zn. 56224/2021/OŽPZ/VR ze 
dne 13.7.2021. Dále bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odboru životního 
prostředí, Oddělení ochrany přírody; uplatněné stanovisko bylo v rozporu s právními předpisy a z těchto důvodů 
nebylo k němu přihlédnuto. V rámci projednání návrhů rozhodnutí o námitkách a návrhů vyhodnocení 
připomínek uplatněných k upravenému návrhu územního plánu byl obdržen nesouhlas Ministerstva průmyslu a 
obchodu s vyhodnocením připomínky č. 3. Na základě vzájemné konzultace pořizovatele s ministerstvem, ve 
které byla problematika připomínky č. 3 objasněna vydalo ministerstvo stanovisko souhlasné. 

B1-2/6  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., 
nebylo v zadání požadováno. 

Na základě vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje podle ustanovení §10i zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) v platném znění, nebylo v průběhu projednávání návrhu zadání zpracování vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí požadováno.  

Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Po společném jednání územního plánu požádala obec na základě usnesení zastupitelstva o prověření 
a zapracování pozemků p.č. 1179/1, 1179/2, 1275 (nyní 1275/1, 1275/2) , 1247 (nyní 1247/1, 1247/2) , 1214 
(nyní 1214/1, 1214/2) a také p.č. 1152, 1183, 1151, 1182, 1180 a 1181, do územního plánu jako plochu RN – 
rekreace na plochách přírodního charakteru. K tomuto požadavku vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence pod čj. KrÚ 86354/2016/OŽPZ/Jel ze dne 
16.12.2016 stanovisko podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve kterém dospěl k závěru, 
že je požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předmětem veřejného projednání byl 
projednávaný návrh územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

V etapě po veřejném projednání došlo k postupu dle § 53 odst. 2 stavebního zákona, kdy na základě výsledků 
veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 

Pořizovatel obdržel stanovisko příslušného orgánu dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny – 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody sp.zn. 
SpKrÚ 57614/2020OŽPZ OOP ze dne 15.9.2020 ve znění, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Příslušný úřad – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
integrované prevence pod čj. KrÚ 60721/2020/OŽPZ/UD ze dne 19.8.2020 posoudil podle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí podstatnou úpravu návrhu územního plánu a dospěl k závěru, že není 

požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Vzhledem k výše uvedenému nebylo nutno pro úpravu návrhu územního plánu pro opakované veřejné 
projednání zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území. 

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu; 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo 

nutno zpracovávat ani upravovat. 

Dokumentace „Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Staré Ždánice na udržitelný rozvoj území“ 
(dále jen „vyhodnocení“) je přílohou č. 1 územního plánu. Je zpracována v souladu s požadavky zákona 
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č.183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném, znění a přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. v platném znění. 
Přílohou č. 2 je vyhodnocení vlivů tohoto územního plánu na životní prostředí (SEA hodnocení), které v březnu 
2018 podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a dle přílohy 
stavebního zákona zpracovala RNDr. Ivana Dvořáková, osoba oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
Obě vyhodnocení jsou nedílnou součástí návrhu Územního plánu Staré Ždánice.  

Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

Podle územně analytických podkladů je vyváženost územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území dobrá, v obci nebyly zjištěny výraznější 
disparity. Územní plán navrženými změnami v krajině a návrhem lokálního ÚSES posiluje enviromentální pilíř. 
Vznik nových rekreačních aktivit v území, spojených s perspektivou zvýšení zaměstnanosti především místních 
obyvatel, směřuje k posílení hospodářských podmínek v území, změny ve struktuře sídla a krajiny, zvýšení 
bezpečnosti, zlepšení podmínek pro každodenní rekreaci a důraz na formování a kvalitu veřejného prostoru 
jsou předpokladem zvýšení přitažlivosti bydlení v obci, spojenou s příznivým sociálním vývojem a sociální 

soudržností obyvatel. 

Využití území je v předloženém územním plánu navrženo dosažitelně optimálním způsobem, hodnoty území 
jsou chráněny a rozvíjeny, další vývoj území nezavdává důvody k obavám ze současných nebo budoucích rizik, 
způsobených jednostranným rozvojem. Posílení významu krajiny a kvalita jejího využití, včetně vhodné alokace 
záměrů v území, spolu s obnovou struktury obce, vytváří základní podmínky pro udržitelný rozvoj území a 
uplatnění regionálních rozvojových priorit kraje. 

B1-2/7  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50, ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracované na základě dokumentace vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. Obě dokumentace byly zpracované po společném jednání návrhu územního plánu, kdy na 
základě usnesení zastupitelstva obce byly do návrhu územního plánu zapracovány pozemky a lokality, které 
vyžadovaly vyhodnocení vlivů na životní prostředí.    

V procesu pořizování návrhu územního plánu po veřejném projednání nastala situace dle § 53 odst. 2 
stavebního zákona, tj. došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel prověřil úpravu návrhu dle 
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí; 
výsledkem bylo, že nebylo nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí a také vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území.    

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu; 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo 
nutno zpracovávat ani upravovat. 

 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona: 

 

Krajský úřad  
Pardubického kraje 
OŽPZ - oddělení integrované prevence 

Číslo jednací:  KrÚ 56252/2018 
Spisová zn.: SpKrÚ 55633/2018 OŽPZ OIP 
Vyřizuje:  Ing. Jana Jelínková 
Telefon:  466 026 357 
E-mail:   jana.jelinkova@pardubickykraj.cz 
Datum:  15. 08. 2018 
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S T A N O V I S K O 

k vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu Staré Ždánice 

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 
(dále zákon) 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název koncepce 

Územní plán Staré Ždánice 

2. Umístění koncepce (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Pardubický, obec: Staré Ždánice,  

katastrální území: Staré Ždánice 

3. Pořizovatel koncepce 

Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta 

4. IČ pořizovatele 

00274046 

5. Zpracovatel koncepce (územního plánu) 

Sdružení U3 Slatiňany, autorský kolektiv: Ing. arch. Jiří Řeřucha, Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Jiří 

Stránský, Ing. Daniel Kotaška, Ing. Petr Koza, Ing. Jiří Pešek, Ing. Eva Tmějová. 

Grafické zpracování: GPlus s.r.o., Ing. Radek Kacelt, Ing. Daniel Šafránek 

6. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí 

RNDr. Irena Dvořáková autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků podle zák. č. 

100/2001 Sb., č. autorizace 6629/ENV/11. 

7. Stručný popis koncepce 

Územní plán Staré Ždánice vymezuje následující opatření v území: 

1. Zachování charakteru obce a rozvíjení hodnot území. 

2. Stabilizace plošného rozsahu sídla, posilování celistvosti zastavění. Obnova nevyužívaných 

ploch zastavitelného území a rozvoj rekreačních ploch v sídle. Zkvalitnění prostorové struktury obce 

vložením nových urbanistických prvků. 

3. Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v souladu s požadavky na doplnění 

urbanistické struktury obce a v souladu s předpokládaným demografickým vývojem obce. 

4. Rozvoj zastavitelných ploch určených pro občanské vybavení, rekreaci a pro hospodářské 

aktivity, revitalizace stávajících brownfields. 

5. Posílení jádra obce, zvýšení kvality veřejných prostranství v obci za účelem zvýšení úrovně 

obytného a životního prostředí sídla a rozšíření podmínek pro denní rekreaci obyvatel a pro sportovní 

funkce. 

6. Posílení stávajících a doplnění nových prvků sídelní zeleně v úzké návaznosti na stávající a 

nová veřejná prostranství a v návaznosti na prvky krajinné zeleně. 

7. Zvýšení prostupnosti krajiny s využitím polních cest včetně doplnění doprovodné zeleně. 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 184 

Pro realizaci celkové urbanistické koncepce řešeného území budou postupně a odděleně 

naplňovány jednotlivé koncepce využití území, dopravní a technické infrastruktury a uspořádání 

krajiny, včetně vymezení územního systému ekologické stability a ochrany krajinného rázu území. 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy (Z1 - Z19), plochy přestavby (P1) a plochy územních 

rezerv (R1), z toho: 

- zastavitelné plochy Z1 - Z6, Z8 - Z10, Z11, Z13, Z15 - Z18 bydlení v rodinných domech 

venkovské - BV 

- zastavitelná plocha Z5, Z11 rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RH1 

- zastavitelná plocha Z1, Z7 plochy smíšené obytné, venkovské - SV2 

- zastavitelná plocha Z3 dopravní infrastruktura - DS2 

- zastavitelná plocha Z3, Z6, Z9, Z10, Z15 veřejná prostranství - PV 

- zastavitelná plocha Z10 veřejná zeleň - ZV 

- zastavitelná plocha Z12 plochy smíšené výroby - VS 

- zastavitelná plocha Z13 občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední - OM 

- zastavitelná plocha Z14 - technická infrastruktura, plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 

odpady - TO 

- zastavitelná plocha Z15 veřejné prostranství - PV 

- zastavitelná plocha Z19 rekreace na plochách přírodního charakteru - RN 

změna zařazení pozemků p.č. 1151, 1152, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1214, 1247, 

1275 v    k.ú. Staré Ždánice z původních NP ploch přírodních (vodní plocha Oplatil) 

- plochy přestavby P1 výroba a skladování, drobná řemeslná výroba - VD 

- plochy územních rezerv R1 bydlení v rodinných domech venkovské - BV 

Hodnoty území, jejich ochrana a rozvíjení: 

hodnoty přírodní (PR01 - PR05) - zejména ochrana jednotlivých prvků krajinné struktury, ochrana 

zemědělského půdního fondu v I a II. třídě dle platné legislativy, 

hodnoty historické (KH01 - KH15), 

hodnoty urbanistické (KU01 - KU06), 

hodnoty technické (KT01 - KT04). 

Plochy změn v krajině (K1 - K14) - plochy přírodní - zejména vegetační doprovod polních cest a 

vodních toků. 

Respektování prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), soulad s koncepčními 

dokumenty. 

8. Stručný popis vyhodnocení 

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Staré Ždánice na životní prostředí je zpracováno podle § 

19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a přílohy k tomuto zákonu. 

Hodnocení SEA má následující formální obsah: 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah k jiným 

koncepcím 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým 

na vnitrostátní úrovni 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, 

pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny 

5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 
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dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí 

oblasti 

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací 

dokumentace na obyvatelstvo, lidské zdraví a složky životního prostředí 

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých 

variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně 

jejich omezení 

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 

předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně 

plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 

minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů  

       Závěr a doporučení 

Návrh stanoviska  

Použité podklady a literatura 

Vyhodnocení vlivů koncepce „Územní plán Staré Ždánice" na životní prostředí bylo vztaženo ke 

změně způsobu využití pozemků p.č. 1151, 1152, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1214, 

1275 v k.ú. Staré Ždánice z původních NP ploch přírodních na plochy RN - rekreace na plochách 

přírodního charakteru, zastavitelná plocha Z19. Hlavním využitím jsou plochy k rekreaci v přírodě ve 

vazbě na vodní plochy, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační pobytové louky, zeleň. 

Podmínky prostorového uspořádání: koncentrovaná výstavba, preference polyfunkčního objektu v 

návaznosti na příjezd v souladu se stávajícím krajinným rázem, výšková hladina zástavby max. 1 

nadzemní podlaží od upraveného terénu, koeficient zastavění Kmax = 0,6. Posuzování vychází z 

toho, že konkrétní využití pozemků není zatím známo, obecně se uvažuje s jednoduchými stavbami 

o max. 1 nadzemním podlaží tvořící zázemí pro sportovně rekreační využití (např. rybolov apod.), 

mj. zařazen již rozestavěný rodinný dům. V úvahu byly brány vlivy kumulativní a synergické s 

posouzením v oblasti vlivu na zemědělský půdní fond (ZPF), na pozemky určené pro plnění funkce 

lesa (PUPFL), vliv na přírodu, vliv na krajinu - krajinný ráz, kulturní dědictví, vliv na hlukovou situaci, 

vliv na kvalitu ovzduší, vliv na vody, sociální a ekonomický přínos, zlepšení kvality života obyvatel, 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, odbor hlavního architekta, předložil dne 12. 12. 2016 Krajskému úřadu 

Pardubického kraje, jako příslušnému úřadu podle ust. § 22 písm. e) zákona (dále jen příslušný úřad) 

k projednání návrh zadání územního plánu Staré Ždánice. Příslušný úřad ve svém vyjádřením č. j. 

KrÚ 86354/2016/OŽPZ/Jel ze dne 16. 12. 2016 sdělil, že k návrhu zadání územního plánu Staré 

Ždánice je třeba zpracovat vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. 

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oznámil dne 21. 5. 2018 konání společného 

jednání o územním plánu Staré Ždánice vč. vyhodnocení koncepce (územně plánovací 

dokumentace) z hlediska vlivů na životní prostředí z března 2018. 

Společné jednání proběhlo dne 2. 7. 2018. Podklady shromážděné na společném jednání předložil 
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pořizovatel příslušnému úřadu dne 3. 8. 2018 a na jejich základě příslušný úřad vydává stanovisko 

podle ust. § 10g zákona. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

Ve zpracovaném vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) z hlediska vlivů na 

životní prostředí bylo konstatováno, že územní plán obce Staré Ždánice je proveden s hodnocením 

přijatelnosti vlivů na životní prostředí za předpokladu dodržení stanovených podmínek. Vlivy 

popsané rekreační zóny Z19 na plochách přírodního charakteru (podél vodní plochy Oplatil), byly 

posouzeny jako potenciálně mírně negativní (-1), a to ve vlivech na podzemní a povrchové vody, 

přírodu a krajinný ráz s důrazem na nutnost blíže zhodnotit a zajistit ochranu těchto složek životního 

prostředí v době, kdy budou známy konkrétní parametry záměru. Předpokládanými požadavky pro 

rozhodování bylo zajistit ochranu podzemních a povrchových vod v lokalitě, zajistit ochranu fauny, 

flóry a ekosystémů v lokalitě a dokladovat ochranu krajinného rázu území, spočívající ve 

vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz s cílem respektovat charakter krajiny a požadavek na 

vizuální začlenění případných staveb, realizovat přiměřená hygienická zařízení a stanovit základní 

pravidla pro chování rekreantů v území např. provozním řádem. Návrh územního plánu byl 

doporučen ke schválení s uvedenými podmínkami k jeho uplatnění.  
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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 (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení vlivů 

návrhu územního plánu Staré Ždánice 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, uplatňuje podle ust. § 

50 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů 

ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ ŽDÁNICE 

na životní prostředí 

za těchto podmínek: 

1. při využití pozemků p.č. 1151, 1152, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1214, 1247, 1275 

v k.ú. Staré Ždánice - plocha Z19, označení plochy RZV - rekreace na plochách přírodního 

charakteru - RN 

1.1. zajistit ochranu podzemních a povrchových vod v lokalitě 

1.2. zajistit ochranu fauny, flóry a ekosystémů v lokalitě 

1.3. dokladovat ochranu krajinného rázu území, 

2. při provozu bude zajištěna realizace hygienických zařízení, a to podle rozsahu a konkrétní 

aktivity v území, 

3. při provozu budou stanovena základní pravidla chování rekreantů v území, např. v podobě 

provozního řádu, 

4. při provozu bude zajištěna zvýšená protipožární ochrana, 

5. z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší vod, přírody a krajiny 

uplatnit doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území. 

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. 

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle 

zvláštních předpisů. 

         Ing. Martin Vlasák 

vedoucí odboru 
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B1-2/8  SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO DLE BODU B1-2/7 ZOHLEDNĚNO 

V procesu veřejného projednání územního plánu na základě žádosti dle § 50 odst.5 stavebního zákona obdržel 
pořizovatel Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu Staré Ždánice na životní prostředí čj. 
KrU 56252/2018 ze dne 15. 08. 2018, které bylo souhlasné s podmínkami, které územní plán zohlednil 
následovně:   

1. Při využití pozemků p.č. 1151, 1152, 1179/1, 1179/2, 1180, 1181, 1182, 1183, 1214, 1247, 1275 v k.ú. 
Staré Ždánice - plocha Z19, označení plochy RZV - rekreace na plochách přírodního charakteru - RN 

1.1. zajistit ochranu podzemních a povrchových vod v lokalitě 

1.2. zajistit ochranu fauny, flóry a ekosystémů v lokalitě 

1.3. dokladovat ochranu krajinného rázu území 

Zastavitelná plocha Z19, která je určena pro plochu RN - rekreace na plochách přírodního charakteru, má dle 
navrženého Územního plánu Staré Ždánice (dále jen “územní plán“) mimo jiné následující podmínky - zajistit 
ochranu podzemních a povrchových vod v lokalitě,      zajistit ochranu fauny, flóry a ekosystémů v lokalitě, 
dokladovat ochranu krajinného rázu území a další. Tyto podmínky jsou uvedeny také v požadavcích pro 
zpracování územní studie pod označením US2, která je v ploše Z19 podmínkou pro rozhodování v území. 

2. Při provozu bude zajištěna realizace hygienických zařízení, a to podle rozsahu a konkrétní aktivity v území. 

V ploše RN - rekreace na plochách přírodního charakteru jsou přípustným využitím stavby s doplňkovou funkcí 
krátkodobé pobytové rekreace v přímé vazbě na plochu - např. stavby drobné a mobilní pro účely nezbytného 
hygienického zařízení, občerstvení, případně další o výměře max. 15 m2. Zastavitelná plocha Z19, která je 
určena pro plochu RN - rekreace na plochách přírodního charakteru, má dle navrženého územního plánu 
požadavek, že při využití lokality bude zajištěná realizace hygienických zařízení, a to podle rozsahu a konkrétní 
aktivity v území; tato podmínka je uvedena také v požadavcích pro zpracování územní studie US2, která je v 
ploše Z19 podmínkou pro rozhodování v území. 

3. Při provozu budou stanovena základní pravidla chování rekreantů v území, např. v podobě provozního 
řádu. 

4. Při provozu bude zajištěna zvýšená protipožární ochrana. 

Zastavitelná plocha Z19, která je určena pro plochu RN - rekreace na plochách přírodního charakteru, má dle 
navrženého územního plánu mimo jiné následující podmínky - zajistit základní pravidla chování rekreantů v 
území, např. v podobě provozního řádu, zajistit zvýšenou protipožární ochranu a další. Tyto podmínky jsou 
uvedeny také v požadavcích pro zpracování územní studie pod označením US2, která je v ploše Z19 
podmínkou pro rozhodování v území. 

5. Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší vod, přírody a krajiny uplatnit 
doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., 
v platném znění na dané využití zájmového území. 

Povinnost procesu projektové EIA vychází ze zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a týká se záměrů 
v navazujících řízeních (např. územní řízení, stavební řízení a další); nicméně tento požadavek je v územním 
plánu uveden jednak v podmínkách využití plochy Z19 a také jako požadavek pro zpracování územní studie 

plochy Z19 - US2.  
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B1-2/9  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP STARÉ ŽDÁNICE – NÁMITKY 

 
Námitka č. 1 

Vodovody a kanalizace, a.s. 
Teplého 2014 
530 02 Pardubice 
námitka podaná dne 06.06.2018 
 

Znění námitky: 

Předložený návrh územního plánu řeší plochy a podmínky jejich využití pro další rozvoj obce. 
Jedná se o zastavitelné plochy označené Z1 -Z19, plochu přestavby P1 a plochy rezerv. 
Napojení zastavitelných ploch na vodovod je uvažováno rozšířením sítě veřejného vodovodu nebo zřízením 
vodovodní přípojky. 
Pro plochu Z1 ( BV pro 14 RD) je stanoveno uzavření dohody o parcelaci. 
Pro plochu Z6 ( BV pro 15 RD, PV) je stanoveno pořízení územní studie do 5 let. 

K řešenému rozsahu sdělujeme následující: 

Veřejný vodovod v obci je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Kanalizační systém a ČOV je v majetku obce či jiného subjektu. 

Dohoda o parcelaci, územní studie ani regulační plán nebudou nahrazovat územní rozhodnutí na využití 
území. (druhý odstavec) 

Územní studie či regulační plán budou obsahovat návrh zásobení lokality pitnou vodou. Před dokončením 
řešení VAK odsouhlasí a nadále se stane závazným pro další využití území. (třetí odstavec) 

Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z nadzemních hydrantů v lokalitě. Stávající ani 
případně nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním. (čtvrtý odstavec) 

Budou respektovány trasy stávajících a nově budovaných tras vodovodů a kanalizací včetně jejich 
ochranných pásem v rozsahu dle zákona č.274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích v platném znění. (pátý 
odstavec) 

Další připomínky nemáme. 

S pozdravem 

Podpis :  
Ing. Pavel Janoušek, v.r. 
Vedoucí PTO 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je ve druhém odstavci bezpředmětná. 

Námitka se ve třetím odstavci přijímá.  

Námitka se ve čtvrtém odstavci přijímá.  

Námitka je v pátém odstavci bezpředmětná.  
 
Odůvodnění:  

Jedná se o námitku oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Odůvodnění druhého odstavce: 
Oprávněný investor požaduje, aby dohoda o parcelaci, územní studie ani regulační plán nenahrazovali územní 
rozhodnutí na využití území. V této části je námitka bezpředmětná; dohoda o parcelaci má obsahové náležitosti 
dle příl. č. 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., a její přílohou je grafické zobrazení nového parcelního uspořádání 
odpovídajícího návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí. Územní studie dle 
§ 30 stavebního zákona mimo jiné prověřuje možná řešení v území a nenahrazuje územní rozhodnutí. Návrh 
územního plánu nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu.  

Odůvodnění třetího odstavce:  
Územní studie dle § 30 stavebního zákona nenahrazuje územní rozhodnutí. Požadavek na zpracování 
regulačního plánu územní plán neobsahuje. Požadavek na zpracování územní studie pro lokalitu Z6 obsahuje 
v kapitole A1-11 doplňující popis všech požadavků na její zpracování – jedním z nich je návrh zásad pro vedení 
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technické infrastruktury; požadavek, aby návrh řešení zásobení lokality pitnou vodou byl konzultován s VAKem 
je do kapitoly doplněn. Tento požadavek je také doplněn do požadavků na zpracování územní studie pro lokalitu 
Z19. Územní studie budou schváleny jako podklad pro rozhodování v území. Územní studie je dle stavebního 
zákona územně plánovacím podkladem, není závazným podkladem a jestliže se pro území najdou jiná 
vhodnější řešení, může být nahrazena jinou územní studií. V tomto případě budou platit výše uvedené 
požadavky dle územního plánu, tedy i požadavek konzultace s VAKem.   

Odůvodnění čtvrtého odstavce: 
Požadavky pro požární zásahy jsou do územního plánu doplněny.     

Odůvodnění pátého odstavce: 
Požadavek na respektování stávajících a nově budovaných tras vodovodů a kanalizací je uveden v textové 
části odůvodnění v kapitole B1-1/4.7.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 2 

GasNet, s.r.o. 
Klíšská  940/96 
400 01 Ústí nad Labem 
námitka podaná dne 20.06.2018 
 

Znění námitky: 
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.: 

• středotlaké plynovody a přípojky. 

Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy zemního plynu. 

V územním plánu požadujeme: 

1.respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů energetického zákona, 

2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP. Aktuální podklady a podmínky k 

poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-

mailové příp. internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo 

http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/, 

3. před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech (stavbách, opatřeních apod.) 

zajistit si u GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se 

všemi plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 

kolizních míst bude odsouhlasena GasNet, s.r.o. 

Při respektování uvedených podmínek s územním plánem Staré Ždánice souhlasíme. 

Pozn.: 

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k 

datu vydání tohoto stanoviska. 

Příloha: 

Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1:20000 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádosti včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 

zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001743077 a 

datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 

80011 33 55. 

Podpis :  

Ing. Karel Petřík, v.r. 
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Technik správy DS-Čechy východ  

Odbor správy DS-Čechy východ 
 

 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je v bodě č. 1 bezpředmětná. 

Námitka je v bodě č. 2 bezpředmětná. 

Námitka je v bodě č. 3 bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Jedná se o námitku oprávněného investora podanou v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
  

1. Požadavek na respektování stávajících plynárenských zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních 
pásem je uveden v textové části odůvodnění v kapitole B1-1/4.7.   

2. Plynárenská zařízení jsou v územním plánu zakreslena dle podkladu – Územně analytické podklady, 5. 
aktualizace, prosinec 2020 (dále také „ÚAP“), ve kterém jsou tyto sítě technické infrastruktury evidovány 
jako údaje o území. Údaje o území poskytuje dle § 27 odst. 3 stavebního zákona orgán veřejné správy, jím 
zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury.      

3. Požadavek na zajištění vyjádření o sítích a stanovisko ke konkrétnímu řešení plynárenských zařízení je 
povinností projektanta (§159 stavebního zákona a další). 

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 
Územně analytické podklady ORP Pardubice, ve znění 4. aktualizace vydané v prosinci 2016; 

 
Námitka č.3  

námitka podaná dne 09.07.2018 
 

Znění námitky: 
Jako majitel pozemku v lokalitě Staré Ždánice plocha Z6 žádám o vyškrtnutí neboli neuvádět maximální kapacitu 
rodinných domků pro tuto plochu. Tato kapacita bude stanovena na základě zpracované územní studie. 

Podpis:  
xxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1057 k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Kapacita rodinných domků pro plochu Z6 – max. 15 RD, je z územního plánu vypuštěna. 
 

Zastavitelná plocha Z6 má dle územního plánu podmínku zpracování územní studie. Územní plán stanovuje 
zásady pro její řešení a proto je stanovení kapacity zástavby RD pro plochu Z6 z textové části územního plánu 
vypuštěno.  
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 
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Námitka č. 4 

námitka podaná dne 09.07.2018 
 

Znění námitky: 
Nesouhlasím s předurčením hlavní přístupové komunikace jako obytné zóny /str.4,6,8/ a ponechat toto na 
vyřešení v územní studii. Dále navrhuji vypustit nutnost vybudování chodníku na oddělení provozu chodců a 
vozidel/str. 9/. Nesouhlasím, aby se do koeficientu zastavění 30% /str.7/ započítávaly zpevněné plochy /dvorky, 
chodníky, parková stání/. 

Podpis:  
xxxxxxxxxx, v.r. 
 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je v části bezpředmětná a v části se přijímá. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1057 k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Nesouhlas s předurčením hlavní přístupové komunikace jako obytné zóny – tento požadavek je z původního 
Územního plánu obce Staré Ždánice; odkazy na čísla stran se týkají vypracovaného zadání pro zpracování 
„Územní studie Staré Ždánice, Lokalita č. 6“, které zpracoval v červnu 2018 pořizovatel a předal žadateli o její 
zpracování. 
Nutnost vybudování chodníku na oddělení provozu chodců a vozidel – tento požadavek je uveden v návrhu 
územního plánu v kapitole A1- 4.1.4. Tato věta je upravena následovně: 
„V nových zastavitelných plochách pro bydlení bude řešen provoz chodců.“     
Koeficient zastavění 30% je z návrhu územního plánu vypuštěn a nahrazen min. velikostí budoucího stavebního 
pozemku pro 1 rodinný dům – min. 800 m2.     
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 
Zadání „Územní studie Staré Ždánice, Lokalita č. 6“, zpracované v červnu 2018 

 
Námitka č.5 

námitka podaná dne 09.07.2018 
 

Znění námitky: 
Zásadní nesouhlas s územním plánem obce Staré Ždánice, co se týče našich pozemků kn – 1011 – stavba 
biokoridoru LBK – 35 a kn 1113 – kompostárna. 
 

Odůvodnění: 
Bez předchozího projednání s vlastníky pozemků, považujeme toto za hulvátství a zásah do vlastnických práv. 
Doufáme, že se nevracíme do 50. let, kdy soudruzi diktovali našim rodičům, co mají dělat se svým majetkem. 
Obec místo toho, aby se starala o zdraví občanů (jízda kamionů, prašnost, zápach, pálení plastů, stavebních 
překližek a kopyt od koní), tak si vymýšlí biokoridory kolem potoka, který je z polí plný herbicidů a pesticidů. 
Tento nesouhlas platí i do budoucna, pokud s námi nebude jednáno.     

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
xxxxxxxxxxxxxx, v.r.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka týkající se pozemku parc.č. 1011 se zamítá. 
 

Námitka týkající se pozemku parc.č. 1113 se přijímá. 
 
Odůvodnění: 
Namítající xxxxxxxxxxxxxx jsou vlastníci pozemků parc. č. 1011 a 1113 k.ú. Staré Ždánice, které jsou dotčeny 
návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 
Na pozemku par.č. 1011, který leží mimo zastavěné území, je v místě jeho hranice s vodotečí Čertůvka 
vymezen dle zákona č. 114/1992 Sb., lokální biokoridor LBK 35, který je převzat také z původního Územního 
plánu obce Staré Ždánice. Vymezení lokálního biokoridoru je veřejným zájmem v území. 
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Na pozemku par.č. 1113, jeho části byla návrhem územního plánu vymezena zastavitelná plocha Z14 určena 
pro plochu TO – technická infrastruktura – plochy  pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady; v této ploše 
byl předpoklad výstavby kompostárny a sběrného dvora. Na základě nesouhlasu vlastníka pozemku je tato 
plocha z návrhu územního pánu vypuštěna.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 6 

námitka podaná dne 09.07.2018 
 

Znění námitky: 
Nesouhlasím se stanovením maximální kapacity v počtu 8 RD pro plochu Z15. Požaduji vypuštění této 
podmínky. 
 

Odůvodnění námitky: 
 

Stanovení této podmínky považuji za nepřiměřený a nedůvodný zásah do možnosti využití dané plochy a tedy 
do pozemků v mém vlastnictví. Přiměřená regulace intenzity zástavby je dostatečně stanovena podmínkou 
využití - koeficientem zastavění v plochách BV. Podrobnost stanovení podmínky počtu rodinných domů v 
územním plánu je nezákonnou podrobností, která nepřísluší územnímu plánu. Stanovení této podmínky není v 
územním plánu nijak odůvodněno. V dané ploše již byla odsouhlasena stavebním úřadem parcelace, ze které 
je zřejmé, že v ploše Z15 bude více než 8 parcel. 
 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 

Přílohy námitky: 
Výpis z katastru nemovitostí 
Snímek  ortofoto  s předmětnou plochou Z15  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 

 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 329/5 a části pozemku  342/1 k.ú. Staré Ždánice, 
které jsou dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Kapacita rodinných domků pro plochu Z15 – max. 8 RD, je z územního plánu vypuštěna. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 7 

námitka podaná dne 09.07.2018 
 

Znění námitky: 
Nesouhlasíme se stanovením maximální kapacity v počtu 15 RD pro plochu Z6. Požadujeme vypuštění této 
podmínky. 

 

Odůvodnění námitky: 
 

Stanovení této podmínky považujeme za nepřiměřený a nedůvodný zásah do možnosti využití dané plochy a 
tedy do pozemků v našem vlastnictví. Přiměřená regulace intenzity zástavby je dostatečně stanovena 
podmínkou využití - koeficientem zastavění v plochách BV. Podrobnost stanovení podmínky počtu rodinných 
domů v územním plánu je nezákonnou podrobností, která nepřísluší územnímu plánu. Stanovení této podmínky 
není v územním plánu nijak odůvodněno. 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 194 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxxxx v.r. 
 

Přílohy námitky: 
Výpis z katastru nemovitostí 
Snímek  ortofoto  s předmětnou plochou Z6  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
 
Odůvodnění námitky: 
Společnost xxxxxxxxxxxxxxxxx dle aktuálního náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemek parc.č. 1059 
k.ú. Staré Ždánice, který se dle návrhu územního plánu nachází v zastavitelné ploše Z6; námitka je podaná v 
souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
 

Kapacita rodinných domků pro plochu Z6 – max. 15 RD, je z územního plánu vypuštěna. 
 

Zastavitelná plocha Z6 má dle územního plánu podmínku zpracování územní studie. Územní plán stanovuje 
zásady pro její řešení a proto je stanovení kapacity zástavby RD pro plochu Z6 z textové části územního plánu 
vypuštěno.  
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 8 

námitka podaná dne 10.07.2018 
 

Znění námitky: 
Žádám o zrušení maximální kapacity 8 rodinných domů v ploše Z15. 
 
Odůvodnění námitky: 
Je to podrobnost, kterou nemá řešit územní plán. 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
 
Odůvodnění námitky: 
Namítající xxxxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 342/34 k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Kapacita rodinných domků pro plochu Z15 – max. 8 RD, je z územního plánu vypuštěna. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 9 

námitka podaná dne 13.07.2018 
 

Znění námitky: 
Nadepsaný úřad veřejnou vyhláškou ze dne 21. 5. 2018 stanovil termín k podání připomínek a námitek k návrhu 
územního plánu obce Staré Ždánice do dne 13. 7. 2018. V této otevřené lhůtě podávám jako vlastník pozemků 
dotčených návrhem územního plánu následující námitky. 
Předesílám, že u některých námitek se pravděpodobně jedná o chybu v psaní nebo o zřejmou nesprávnost (s 
ohledem na složitost a rozsáhlost materie pochopitelnou). 
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I. Plocha Z11 
-   v částech návrhu řešících infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro) jsou řešeny přípojky pro objekt 

správce areálu, s jinými objekty se nepočítá.  

       Navrhuji pro nadbytečnost vyjmout nebo dopracovat ve formě např. „dostavba vodovodní přípojky pro 
areál“. 

-   na části pozemků č. 1149 a č. 1107 je nesprávně uveden současný stav – ZP – zeleň přírodního 
charakteru v pásu o šíři nejméně 30 metrů. Ve skutečnosti je stav stabilizován zeleným pásem o šíři 
cca 12 metrů, zbývající část pozemku je zastavěná zpevněnou živičnou plochou (dle platného 
stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí). Doprovodná zeleň v existujícím pásu okolo 
Opatovického kanálu je stabilizována nejméně 50 let a uvedený stav je vyhovující. Rozšíření dle 
návrhu by nedůvodně zasáhlo do existující stavby. Je nutno i podotknout, že Opatovický kanál na 
jiných parcelách v zastavěném území obce žádný pás zeleně vůbec nemá a bylo by správné 
přistupovat k vlastníkům pozemků v zastavěném území rovnoprávně. 

       Navrhuji na části pozemků č. 1149 a č. 1107 ZP zrušit, neboť zelený pás je dostatečně vymezen 
existencí NRBK Opatovický kanál, je chráněn i s ohledem na existenci technické památky Opatovický 
kanál a dle obecných předpisů o ochraně přírody a krajiny.  

   Alt. navrhuji zúžit ZP na šířku 10 m od břehu vodního toku. 
 
II. Plocha Z19 

- v tabulce č. 31 je uveden odkaz „1RD dle odůvodnění na str. 67“, na str. 67 však předpokládaný text 
není.  

     Nelze se tedy vyjádřit k neznámému textu. Jedná se asi o chybu při sestavování jednotlivých částí 
dokumentu. Po doplnění textu a po seznámení s ním může být případně námitka vzata zpět – jedná 
se o námitku z nezbytné opatrnosti. 

- na str. 109 textové části je uvedeno v části elektro „předpokládaná výstavba 1 polyfunkčního 
rekreačního objektu“. 

    Takový předpoklad není souladný s budoucí funkcí plochy Z19. Plocha je výrazně protáhlého charakteru 
o délce cca 1,4 km a jeden polyfunkční objekt by nemohl splnit obecné požadavky na funkční rekreační 
zázemí ( vzdálenost zázemí pro invalidní občany, funkční dostupnost WC apod.).  

     Navrhuji předpoklad dvou polyfunkčních objektů, jeden v části podél Opatovického kanálu, druhý v části 
podél silnice č. 0373. 

 
III. Plocha Z12 

- v částech návrhu řešících infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro) jsou řešeny přípojky pro objekt 
správce areálu, s jinými objekty se nepočítá. 

- Navrhuji pro nadbytečnost vyjmout nebo dopracovat ve formě např. „dostavba vodovodní přípojky pro 
areál zahradnictví“. 

 
IV. Další námitky 
Pozemek parc. č. 1109 

Uvedený pozemek je v textové části (str. 68) nesprávně označen jako součást veřejné zeleně. Jedná 
se zjevně o zřejmou chybu (z původního textu), ve výkresové části je pozemek správně označen jako 
BV – plocha změn. 

Pozemek parc. č. 1179 

           Byla provedena změna číslování, navrhuji opravit chybu v psaní dle značení v KN. 
K14 

V části území K14 je navržen vegetační doprovod Opatovického kanálu v šíři 20 m po obou stranách toku. 

Po dobu cca 500 let je stabilizován vegetační doprovod Opatovického kanálu ve volné krajině v šíři 
cca 5-10 m od vodního toku, a to i v jiných katastrálních územích. Není důvod k tomu, aby v řešeném 
území byla šíře jiná (tj. jiné řešení v délce cca 1km z celkové délky 32 km). 

Navrhuji, aby byl pás vegetace doprovázející Opatovický kanál mimo zastavěné území obce definován 
v celkové šíři 30 metrů (15 m od středu toku) – tím bude respektován stabilizovaný stav a nebude 
nedůvodně omezeno rozumné a ekologické užívání přiléhajících zemědělských pozemků. Uvedené 
řešení bude rovněž respektovat existenci půdních bloků zařazených do evropských dotačních 
systémů. 

NRBC 8 Bohdaneč 

Na str. 31 je uvedeno „zachovat pruh podél vodní plochy v šířce celkem 40 m“. 

Uvedený požadavek znemožňuje navrhované využití lokality Z19 (v rozhodujících částech je totiž 
široká cca 40 – 50 m). 
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Požadavek nemá praktický význam – vhodné a šetrné využití lokality s respektováním biocentra je 
zajištěno obecnými předpisy o ochraně přírody a krajiny a možnost vypuštění požadavku plyne i ze 
závěrů posudku SEA zpracovaného k posouzení záměrů využití uvedené lokality. 
Vypuštění požadavku nenaruší správnou a potřebnou funkci NRBC 8 a je plně souladné s jeho 
existencí – jak plyne např. z porovnání se schváleným územním plánem obce Stéblová, který v 
přiléhající části řeší totožné území bez uvedeného požadavku. 

 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se pro plochu Z11 přijímá. 

Námitka se pro plochu Z19 přijímá. 

Námitka se pro plochu Z12 přijímá. 

Námitka se pro pozemek parc. č. 1109, 1179, K14 přijímá. 
 
Odůvodnění námitky: 
Namítající pan xxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc. č. 1149, 1107, 1144, 1109, 1179/1 (původně 1179) 
a dalších k.ú. Staré Ždánice, které jsou dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 
stavebního zákona.  
 
I. Plocha Z11 
Kapitoly v textové části územního plánu, které řeší technickou infrastrukturu pro plochu Z11 jsou upraveny tak, 
aby texty zněli obecně, nikoliv pro konkrétní stavby. 
Pás přírodní zeleně kolem Opatovického kanálu ZP na pozemcích parc.č.  1149 a 1107 je upraven na šířku 15 
m od osy Opatovického kanálu. 
 
II. Plocha Z19 
Text v tabulce č. 30 (původně 31) byl již upraven následovně: 

- „jeden rodinný dům dle stávajícího platného stavebního povolení (dle odůvodnění v kapitole B1-
1/4.1 Vymezení zastavěného území)“ 

Text v kapitole B1-1/4.6.3 Zásobování elektrickou energií, týkající se plochy Z19 je upraven obecně.   
 
III. Plocha Z12 
Kapitoly v textové části územního plánu, které řeší technickou infrastrukturu pro plochu Z12 jsou upraveny tak, 
aby texty zněli obecně, nikoliv pro konkrétní stavby. 
 
Pozemek parc. č. 1109 
Nesprávné označení pozemku parc. č. 1109  jako veřejná zeleň, je zřejmá nesprávnost, která je napravena; 
pozemek leží dle návrhu v zastavitelné ploše BV.   

Pozemek parc. č. 1179 
Změna číslování pozemku parc.č. 1179 je upravena dle nového stavu v katastru nemovitostí. 
 
K14 
Text v tabulce č. 24 pro plochu K14 je upraven na šířku 15 m po obou stranách; jedná se tedy o vegetační 
doprovod vodního toku Opatovického kanálu v jižní části řešeného území, součást ÚSES – šířka 15m (po obou 
stranách od středu toku) je složena ze stabilizované plochy NP a z plochy změny v krajině K14 určené pro 
plochu NP a z plochy RN.  
V souvislosti s výše uvedeným je do podmínek plochy Z19 doplněn vegetační doprovod vodního toku 
Opatovického kanálu v šířce 15 m po obou stranách od středu toku.    
 

NRBC 8 Bohdaneč 

Text v tab.č. 25 NRBC 8 Bohdaneč je upraven, tj. namísto textu 
 - zachování pruhu podél vodní plochy v šířce 40 m  
je uveden text 

- zachovat prostupnost území 
V souvislosti s výše uvedeným je do podmínek plochy Z19 doplněno vyloučení oplocení, kromě oplocení již 
povoleného RD.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
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Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 10 

námitka podaná dne 13.07.2018 

  
Znění námitky: 
K podaným námitkám v souvislosti s novelou stavebního zákona namítám k tabulce č. 31 na str. 38 k textu 
hlavního využití plochy RN – Z 19 následující. 
 
Přípustné využití plochy je definováno dle znění stavebního zákona § 18 odst. 5). Uvedené zákonné ustanovení 
se před veřejným projednáním změnilo tak, že by znemožnilo krátkodobou pobytovou rekreaci, která je v lokalitě 
uvažována ve formě jednoduchých staveb (jako záměr posuzovaných i z posouzení SEA) určených pro výkon 
rybářského sportu a rekreace. Hrozila by zcela nežádoucí degradace lokality různými stanovými a plastovými 
přístřešky apod. (viz sousední lokalita Hrádek). 
Navrhuji jako přípustné využití „stavby s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace v přímé vazbě na 
vodní plochu“. 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
 
Odůvodnění námitky: 
Namítající pan xxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1179/1 (původně 1179) k.ú. Staré Ždánice, který 
je dotčen návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Text přípustného využití plochy RN ve znění: 
– stavby přípustné v nezastavěném území v souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. -  je 
vypuštěn. Namísto těchto staveb je uvedeno: 

- stavby s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace v přímé vazbě na vodní plochu“ – např. 
stavby drobné a mobilní pro účely nezbytného hygienického zařízení, občerstvení případně další 
o výměře max. 15 m2  

v další odrážce byla část textu za textem - nezbytná technická a dopravní infrastruktura, - vypuštěna.  
Do definic územního plánu je doplněno, co je myšleno drobnou a mobilní stavbou. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 11 

námitka podaná dne .13.07.2018 

  
Znění námitky: 
K podaným námitkám doplňuji následující. 
 
Ve výkresové části je na části pozemku parc. č. 1179/1 vymezena část označená „ZS“. 
V textové části není o označení ZS nikde uvedeno, jaké je hlavní a přípustné využití takto označené plochy. 
Návrh v této části nelze posoudit. 
Kromě toho se jedná o plochu zastavěného pozemku. 
Navrhuji, aby v rámci pozemku č. 1179/1 byla vymezena plocha zastavěného pozemku resp. zastavěného 
území přiléhajícího k domu čp. 206 dle podkladů předaných zpracovateli v průběhu vytváření návrhu. Podklady 
zobrazují stabilizovaný reálně existující stav. 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
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Odůvodnění námitky: 
Namítající pan xxxxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1179/1 (původně 1179) k.ú. Staré Ždánice, který 
je dotčen návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

Plocha ZS přiléhající k domu čp. 206 je součástí zastavěného území; do textové části územního plánu je do 
kapitoly A1-4/1 doplněna plocha ZS – zeleň soukromá.   
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 12 

námitka podaná dne 13.07.2018 

 
Znění námitky: 
1) Str. 15, tab. 21 Způsob využití – rekreace v přírodě s nezbytnými drobnými stavbami 
2) Str. 31, tab. 25 NRBC 8 Bohdaneč 
3) Str. 38 tab. 31 Přípustné využití – stavby přípustné v nezastavěném území v souladu s paragrafem 18 odst. 
5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Odůvodnění námitky: 

1) Termín drobné stavby navrhujeme nahradit termínem malé stavby. 
2) V návrhu opatření je zachování pruhu podél vodní plochy v šířce 40 m. Tento pruh by zcela znemožnil 

možnosti navržené rekreace, kterou i kladně posoudil posudek SEA z března 2018. Navrhujeme tuto 
větu zcela vyškrtnout.  

3) Dle nového aktuálního znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb., byl paragraf 18 odst. 5 doplněn o 
zákaz doplňkové formy bydlení či pobytové rekreace. 
Toto v přípustném využití navrhujeme povolit v souladu i s kladným posouzením posudku SEA pro 
dané území z března 2018.  

Podpis :  
xxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se v bodě 1) zamítá. 

Námitka se v bodě 2) přijímá. 

Námitka se v bodě 3) přijímá. 
 
Odůvodnění námitky:  
Společnost xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle aktuálního náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemky, které se dle 
návrhu územního plánu nachází v zastavitelné ploše Z19 určené pro plochu RN; pozemky jsou dotčeny 
návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
 
1)  
Text v tab. 19 (původně 21), Způsob využití zastavitelné plochy Z19 je ponechán; text je upraven a doplněn 
v podmínkách využití plochy RN, tj. namísto textu: 
- rekreace v přírodě s nezbytnými drobnými stavbami nenarušujícími přírodní charakter území 
je uveden text: 
- stavby s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace v přímé vazbě na vodní plochu - např. stavby 

drobné a mobilní pro účely nezbytného hygienického zařízení, občerstvení případně další o výměře max. 
15 m2  

Do definic územního plánu je doplněno, co je myšleno drobnou a mobilní stavbou.  

2) 
Text v tab. 25 NRBC 8 Bohdaneč je upraven, tj. namísto textu: 
 - zachování pruhu podél vodní plochy v šířce 40 m  
je uveden text: 

- zachovat prostupnost území 
3) 
Text v tab. 30 (původně 31) Přípustné využití – stavby přípustné v nezastavěném území v souladu s paragrafem 
18 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. -  je vypuštěn. Namísto textu  je uveden text: 
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- stavby s doplňkovou funkcí krátkodobé pobytové rekreace v přímé vazbě na vodní plochu“ – např. stavby 
drobné a mobilní pro účely nezbytného hygienického zařízení, občerstvení případně další o výměře max. 
15 m2  

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
Námitka č. 13 

námitka podaná dne 13.07.2018 

  
Znění námitky: 
1) Str. 13, tab. 15 Výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného terénu 
2) Str. 13, tab. 15 Podmínky využití  KZmax =  0,50 
3) Str. 39 tab. 32 Hlavní využití 
 
Odůvodnění námitky: 

1) Navrhujeme dát do souladu s tab. 32 na str. 39 a nahradit textem: 
-výšková regulace zástavby nebude přesahovat výškovou hladinu okolní zástavby 

2) Nesouhlasíme s takto navrženým koeficientem. Je v našem zájmu udržet na daném území zeleň tak, 
aby splňovala jak podmínky urbanistické, tak i plnila funkce termoregulační a klimatologické. Tento 
údaj navrhujeme vyškrtnout nebo dát Kzmax = 0,8.  

3) Doplnit text hlavního využití: 
-stavby a plochy pro velkoobchod 
-stavby a plochy pro výrobu bez negativních vlivů na životní prostředí 

Podpis:  
xxxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se v bodě 1) přijímá. 

Námitka se v bodě 2) přijímá. 

Námitka se v bodě 3) přijímá. 
 
Odůvodnění námitky: 
Společnost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle aktuálního náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemky, které se 
dle návrhu územního plánu nachází ve stabilizované ploše OM a v zastavitelné ploše Z13; pozemky jsou 
dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
 
1) 
Text v tab. 14 (původně 15), Podmínky využití - je upraven;  tj. namísto textu 
- Výšková hladina zástavby max. 9 m od upraveného terénu 
je uveden text: 
- výšková regulace zástavby nebude přesahovat výškovou hladinu okolní zástavby 

2) 
Text v tab.č. 14 (původně 15), Podmínky využití - je upraven;  tj. text  
- KZmax =  0,50 
je vypuštěn. 
V podmínkách využití plochy OM v kapitole A1- 6, je stanoven koeficient zastavění Kmax = 0,8.  

3) 
Text v tab.č. 31 (původně 32), Hlavní využití – je doplněn 
- stavby a plochy pro velkoobchod 
v části Přípustné využití je text: 
- stavby a plochy drobné výroby a služeb, řemeslné výroby a skladů bez nároků na zřízení pásma PHO, bez 

negativního vlivu na životní prostředí 
upraven následovně: 
- stavby a plochy výroby a služeb, řemeslné výroby a skladů bez nároků na zřízení pásma PHO, bez 

negativního vlivu na životní prostředí 
Do textové části odůvodnění je doplněna definice maloobchodu. 
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Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
Územní plán Staré Ždánice, návrh pro veřejné projednání - 05/2018 
Spis Územního plánu Staré Ždánice č. OHA/45140/2011/Mo 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 

 
VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP STARÉ ŽDÁNICE – 
NÁMITKY 

 
Námitka č. 1 

námitka podaná dne 16.05.2021 
 

Znění námitky: 

Tímto bych rád podal námitky k ÚP St. Ždánice před veřejným projednání jakožto vlastník dotčených pozemků 
dle Stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. (§ 52 odst. 3. 

Níže posílám částí ÚP, které si navzájem protiřečí a nejsou v souladu s celkovým konceptem. 

Jak je psáno v charakteru zástavby obce ke konci sdělení níže:"…….vyloučením....stavbám ve druhé řadě..." 

Výřez Hlavního výkresů ukazuje, že již v ploše Z15 bude k takovému typu zástavby docházet. Podobný 
konflikt by následně nastal i v ploše R1, pokud by k její zástavbě v budoucnu došlo. 

Charakterem zástavby obce se rozumí takové jednání, které neohrozí dosavadní vývoj obce, zejména její 
dominantní historické jádro s kostelem a hřbitovem a dále se přizpůsobí způsobu zástavby v obci s vyloučením 
vícepodlažních objektů, plochých střech, zastavění zahrad, stavbám ve druhé řadě a omezí slepé ulice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 14.5.2021 

 

Plocha Definice plochy Výměra (ha) Předpokládaná 
maximální 
kapacita 

 

 

 

R1 

Označeni plochy RZV (možný budoucí způsob 
využití) - bydlení v rodinných domech - venkovské - 
BV 

 

 

 

1,4643 

 

 

 

10 RD 

Způsob vvužití - Plocha uzemni rezervy s možným 
budoucím využitím pro bydlení v rodinných domech 
typu venkovského, která se nachází v jižní části 
obce, při silnici II/333, při rozvojové ploše Z15. 

Podmínky pro prověření možného budoucího využití 
- Respektování charakteru zástavby obce, vytvořeni 
podmínek pro realizaci pěších cest. Výstavba 
solitérních či řadových rodinných domů. Součástí 
řešeni bude plocha veřejného prostranství včetné 
veřejné zelené. Dopravní napojeni lokality 
prodloužením stávající silniční sítě. 
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Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxx v zastoupení, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 

Zastavitelná plocha Z15 a plocha územní rezervy zůstanou v návrhu územního plánu beze změny. 
 
Odůvodnění: 

Námitka byla podaná prostřednictvím zmocněnce xxxxxxxxxxxx, kterého zmocnil xxxxxxxxxxx vlastník 
pozemků parc.č. 331/5, 333/1 a 1455 k.ú. Staré Ždánice. Předmětné pozemky přímo sousedí se zastavitelnou 
plochou Z15 a územní rezervou R1, jsou dotčeny návrhem řešení. Na základě výzvy pořizovatele byly 
odstraněny nedostatky podání; námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 

Namítající uvádí, že návrh Územního plánu Staré Ždánice (dále jen „návrh územního plánu“) vylučuje stavby 
ve druhé řadě a přitom k takovému typu zástavby dojde v ploše Z15 a také v ploše R1. Obě plochy změn jsou 
dle územního plánu určeny pro plochu BV - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské. Plocha BV má 
v kapitole podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v tab. č. 27 stanovené podmínky prostorového 
uspořádání; jednou z těchto podmínek je - přímé dopravní napojení na veřejnou komunikaci. V odůvodnění 
územního plánu je vymezení pojmu „Přímé dopravní napojení“ - je napojení plochy veřejnou komunikací tj. 
bez využití např. účelových komunikačních ploch nebo jiných soukromých anebo jiných funkčních ploch. To 
znamená, že stavba rodinného domu, která by byla umístěna za stávající stavbou rodinného domu v zadním 
traktu zastavěného pozemku dopravně napojená prostřednictvím účelové komunikace by byla stavbou ve 
„druhé řadě“. Takové řešení je v rozporu s principy urbanismu a dle územního plánu s charakterem zástavby 
obce. Zastavitelná plocha Z15 má v územním plánu stanovené podmínky využití, jednou z nich je - dopravní 
napojení lokality ze stávající silniční sítě, tj. komunikace II/333. Pro realizaci dopravního napojení vymezuje 
územní plán v této ploše plochu PV - veřejná prostranství, jejímž hlavním využitím jsou veřejné plochy s 
významnou prostorovou a komunikační funkcí včetně veřejné zeleně. Tato plocha bude sloužit pro umístění 
veřejně přístupné pozemní komunikace, která bude napojovat budoucí stavební pozemky rodinných domů. 
Bude se tedy jednat o veřejně přístupnou pozemní komunikaci, která bude prostřednictvím křižovatky napojena 
na stávající komunikaci II/333. Komunikace bude ukončena tak, aby ji bylo možné v budoucnu prodloužit do 
lokality územní rezervy R1 - na základě podmínek v území, je možné v budoucnu tuto komunikaci zokruhovat, 
nebo ukončit obratištěm. V ploše Z15 mají být jednotlivé budoucí stavební pozemky dle návrhu územního plánu 
napojeny prostřednictvím veřejně přístupné pozemní komunikace, nikoliv prostřednictvím účelové komunikace. 

Tvrzení namítajícího, že v ploše Z15 a také R1 bude docházet ke stavbám ve druhé řadě není v souladu 
s požadavky návrhu územního plánu.  

 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 

 
Námitka č.2  

námitka podaná dne 31.05.2021 
 

Znění námitky: 

V rámci našeho areálu, který leží v ploše OM, máme zásadní námitku k navrženému přípustnému využití daného 
území. 

Na dané lokalitě provozujeme více jak 20 let velkoobchod potravin a vlastníme několik nákladních aut a 
manipulační techniku potřebnou pro provozování velkoobchodu potravin. Proto žádáme, aby v přípustném 
využití OM bylo: 
 
• odstavné plochy pro osobní i nákladní automobily a speciální mechanizační prostředky 
sloužící funkčnímu využití 
• dočasné parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily 

Abychom vyloučili dlouhodobé stání a parkování kamionů a těžkých nákladních vozů, lze to nějak formulovat 
do nepřípustných využití, např.: „velkokapacitní parkoviště pro vozy nad 3,5 tuny". Případně navrhněte jiné 
znění. 

Děkuji za spolupráci 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxx, v.r. 
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Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
Podmínka využití plochy OM, v tabulce č. 31, v přípustném využití ve znění: 
 

• odstavná stání pro vozidla do 3,5 t, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě funkčního využití  
 

bude nahrazena původním zněním dle dokumentace pro veřejné projednání, tj. ve znění: 
 

• odstavná stání, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě funkčního využití  
 
Odůvodnění: 
Společnost xxxxxxxxxxxxxx dle aktuálního náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemky, které se dle návrhu 
územního plánu nachází ve stabilizované ploše OM a v zastavitelné ploše Z13; pozemky jsou dotčeny návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
 

V návrhu územního plánu se nachází pouze jedna zastavitelná plocha Z13, která je určena pro plochu OM; 
zbylé plochy jsou stabilizované, jedna je součástí areálu společností xxxxxxxxxxxxxxxx a druhá je plochou, ve 
které se nachází stávající obecní hospoda. Návrh územního plánu vychází ze stávajícího stavu v území a 
provozovnu výše uvedených společností zahrnul do plochy OM. Návrh územního plánu je po celou dobu 
pořizování řešen postupem dle stavebního zákona - společnosti, které provozují činnost v předmětném areálu 
jsou po celou dobu pořizování aktivní a návrh územního plánu je řešen tak, aby jejich provozovaná činnost 
mohla fungovat i nadále. Přípustné využití plochy OM ve znění - „odstavná stání, manipulační plochy a garáže 
sloužící potřebě funkčního využití“  bylo v rámci veřejného projednání kladně projednáno, tj. bez nesouhlasných 
připomínek, námitek, nebo stanovisek DO. Společnost xxxxxxxxxx, vlastník předmětných pozemků neuplatnila 
k výše uvedenému znění ve veřejném projednání námitku. Citace přípustného využití plochy OM ve veřejném 
projednání je v obecné rovině, nerozlišuje záměry pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5 t; konkrétní záměry budou 
posuzovány komplexně dle schválených podmínek využití plochy OM, ve kterých je také uvedené nepřípustné 
využití - stavby a plochy pro technické a dopravní vybavení s negativním dopadem na životní a obytné prostředí.  
Požadavkům společnosti je touto úpravou vyhověno.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 

 
Námitka č.3  

námitka podaná dne 31.05.2021 
 

Znění námitky: 

V rámci našeho areálu, který leží v ploše OM, máme zásadní námitku k navrženému přípustnému využití daného 
území. 

Na dané lokalitě provozujeme více jak 20 let velkoobchod potravin a vlastníme několik nákladních aut a 
manipulační techniku potřebnou pro provozování velkoobchodu potravin. Proto žádáme, aby v přípustném 
využití OM bylo: 
 
• odstavné plochy pro osobní i nákladní automobily a speciální mechanizační prostředky 
sloužící funkčnímu využití 
• dočasné parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily 

Abychom vyloučili dlouhodobé stání a parkování kamionů a těžkých nákladních vozů, lze to nějak formulovat 
do nepřípustných využití, např.: „velkokapacitní parkoviště pro vozy nad 3,5 tuny". Případně navrhněte jiné 
znění. 

Děkuji za spolupráci 

Podpis:  
xxxxxxxxxxxx, v.r. 
 
 

Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se přijímá. 
Podmínka využití plochy OM, v tabulce č. 31, v přípustném využití ve znění: 
 

• odstavná stání pro vozidla do 3,5 t, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě funkčního využití  
 

bude nahrazena původním zněním dle dokumentace pro veřejné projednání, tj. ve znění: 
 

• odstavná stání, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě funkčního využití  
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Odůvodnění: 
Společnost xxxxxxxxxxx dle aktuálního náhledu do katastru nemovitostí vlastní pozemky, které se dle návrhu 
územního plánu nachází ve stabilizované ploše OM; pozemky jsou dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná 
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
 

V návrhu územního plánu se nachází pouze jedna zastavitelná plocha Z13, která je určena pro plochu OM; 
zbylé plochy jsou stabilizované, jedna je součástí areálu společností xxxxxxxxxx a druhá je plochou, ve které 
se nachází stávající obecní hospoda. Návrh územního plánu vychází ze stávajícího stavu v území a provozovnu 
výše uvedených společností zahrnul do plochy OM. Návrh územního plánu je po celou dobu pořizování řešen 
postupem dle stavebního zákona - společnosti, které provozují činnost v předmětném areálu jsou po celou dobu 
pořizování aktivní a návrh územního plánu je řešen tak, aby jejich provozovaná činnost mohla fungovat i nadále. 
Přípustné využití plochy OM ve znění - „odstavná stání, manipulační plochy a garáže sloužící potřebě funkčního 
využití“  bylo v rámci veřejného projednání kladně projednáno, tj. bez nesouhlasných připomínek, námitek, nebo 
stanovisek DO. Společnost xxxxxxxxxx, vlastník předmětných pozemků neuplatnila k výše uvedenému znění 
ve veřejném projednání námitku. Citace přípustného využití plochy OM ve veřejném projednání je v obecné 
rovině, nerozlišuje záměry pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5 t; konkrétní záměry budou posuzovány komplexně dle 
schválených podmínek využití plochy OM, ve kterých je také uvedené nepřípustné využití - stavby a plochy pro 
technické a dopravní vybavení s negativním dopadem na životní a obytné prostředí.  Požadavkům společnosti 
je touto úpravou vyhověno.    
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 
 

Námitka č.4  

námitka podaná dne 31.05.2021 
 

Znění námitky: 

Jsem vlastníkem pozemku p.č. 1023. Na tomto pozemku stavím dle platného stavebního povolení rodinný dům 
a buduji zahradu. Celý můj pozemek byl v původním návrhu zařazen do oblasti BV a na základě tohoto návrhu 
jsem plánoval uspořádání zahrady a situování rodinného domu. Nyní je část pozemku označena jako NSz. V 
části pozemku, která je nyní označena jako NSz plánuji postavit drobou stavbu jako zahradní altán, případně 
zahradní pergolu případně kůlnu na nářadí. Zároveň se chystám svůj pozemek oplotit a plot by se nyní nacházel 
i v zóně NSz. Žádám o úpravu územního plánu tak, abych si svůj pozemek, kde budu bydlet mohl oplotit a aby 
bylo možné na zahradě postavit drobnou stavbu, která bude sloužit k využití zahrady. 

Podpis:  
xxxxxxxxxxx, v.r. 
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá.  
Zastavitelná plocha Z2, které součástí je pozemek parc.č. 1023 k.ú. Staré Ždánice zůstane beze změn. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1023 k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemek parc. č. 1023 k.ú. Staré Ždánice leží dle původního Územního plánu obce Staré Ždánice (dále jen 
„územní plán“), který byl schválen dne 22.11.2006 v návrhové zastavitelné ploše obytné zástavby venkovského 
typu, konkrétně v lokalitě č. 2 (viz. Obr.č.2). Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o závazných částech 
Územního plánu obce Staré Ždánice (dále jen „vyhláška“) je lokalita charakterizovaná mimo jiné pro návrh 
nízkopodlažní zástavby rodinných domů. Plochy obytné zástavby venkovského typu zahrnují dle vyhlášky 
obytné území venkovského charakteru s převládající nízkopodlažní obytnou zástavbou soliterních objektů. 
Přípustné funkční využití je mimo jiné bydlení v rodinných domech s možností přidružených zahrad. Východní 
cíp pozemku leží ve stabilizované ploše ZPF a v návrhové ploše dopravy – silnice III.třídy místní komunikace. 
Návrhové plochy dopravy slouží dle vyhlášky pro zajištění extrazonální a interzonální dopravy včetně 
dopravních služeb. Přípustné funkční využití je zařízení veřejné dopravy, včetně všech souvisejících staveb a 
ostatních objektů. Tato část pozemku - návrhové plochy dopravy, je dle vyhlášky plochou vymezenou pro 
veřejně prospěšnou stavbu pod číslem 2) Navržené obslužné komunikace – obytné ulice pod označením III. 
Jižní cíp pozemku leží ve stabilizované ploše ZPF a v návrhové zastavitelné ploše sportovně rekreační, 
konkrétně v lokalitě č. 3. Dle vyhlášky je lokalita charakterizovaná mimo jiné jako plocha, kde lze umístit stavbu 
sportovních zařízení, především sportovních hracích ploch včetně všech ostatních objektů a souvisejících 
staveb (komplex víceúčelových sportovišť přístupných široké veřejnosti), stavbu poskytující stravovací služby a 
doplňkové služby (zázemí sportovišť a hřišť) a další. 
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Na základě výše uvedených skutečností pozemek parc. č. 1023 k.ú. Staré Ždánice není v celé své plošné 
výměře zařazen dle územního plánu do plochy BV jak tvrdí namítající. 
Pozemek byl v celé své plošné výměře zařazen do plochy BV - plochy bydlení v rodinných domech -  venkovské 
v rámci procesu pořizování nového Územního plánu Staré Ždánice (dále jen „nový územní plán“) v etapě 
veřejného projednání. V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko dotčeného 
orgánu, Krajského úřadu Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF). OZPF s vymezenou zastavitelnou plochou Z2 nesouhlasil 
s odůvodněním, že se lokalita nachází na půdách II. třídy ochrany a nebyla dostatečným způsobem odůvodněna 
převaha jiného veřejného zájmu. V daném katastru je pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné 
množství jiných dosud nevyužitých ploch - není proto splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
OZPF“). Lokalita se nachází i na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách - rozpor s § 4 odst. 1 
písm. c) zákona o OZPF, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu. Zábor lokality proto není ve 
veřejném zájmu. Z důvodu nesouhlasu příslušného dotčeného orgánu projektant upravil plošnou výměru lokality 
Z2 z původní výměry 0,6954 ha na výměru totožnou s platným územním plánem 0,48 ha (viz Obr.č.3). Na 
základě dohody s dotčeným orgánem byla lokalita Z2 upravena a takto projednaná v opakovaném veřejném 
projednání.    
 
Obr.č.2 - Výřez z hlavního výkresu územního plánu s předmětným pozemkem 

 
 
 
Obr.č.3 - Výřez z hlavního výkresu nového územního plánu s předmětným pozemkem 

 
 
Pozemek parc. č. 1023 k.ú. Staré Ždánice leží dle nového územního plánu v zastavitelné ploše Z2 určené pro 
plochu BV -  plochy bydlení v rodinných domech -  venkovské, východní a jihovýchodní část pozemku leží ve 
stabilizované ploše NSz - plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské. Hlavní využití těchto ploch je 
zemědělsky obhospodařovaná půda a plochy zahradnictví. Plochy NSz neslouží pro rodinné bydlení a umístění 
drobné stavby jako zahradního altánu, zahradní pergoly případně kůlny na nářadí a oplocení pozemku je 
v rozporu s podmínkami využití plochy NSz. Změna využití části pozemku 1023 pro účely rodinného bydlení, tj, 
na plochu BV - plochy bydlení v rodinných domech -  venkovské, je možná pouze za podmínky dodržení plošné 
výměry zastavitelné plochy Z2. Znamenalo by to ukrojení ze zastavitelné plochy Z2, konkrétně z pozemku 
parc.č. 1024, tj. z pozemku jiného vlastníka. Tento krok by v pořizování územního plánu znamenal opakované 
veřejné projednání s nejistým výsledkem. Územní plán Staré Ždánice je pořizován již od roku 2011, celý proces 
byl velice komplikovaný a toho času i s ohledem na plánované stavební záměry je snahou obce, územní plán 
vydat. Z těchto důvodů se námitka zamítá; předmět námitky je možné řešit v budoucnu návrhem na změnu 
územního plánu.  
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Územní plán obce Staré Ždánice, který byl schválen dne 22.11.2006 
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 
E-mailová konzultace - Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
ochrany přírody, RNDr. Milan Boukal, Ph.D., ze dne 28.07.2021 

 
Námitka č.5  

námitka podaná dne 31.05.2021 
 

Znění námitky: 

Jedná se o pozemky KÚ Staré Ždánice p.č. 378/2 a 1434, označené jako plocha Z7 RZV typu SV2. 
V opakovaném projednávání je uvedeno ve způsobu využití: Cituji... .umožňující bydlení v rodinných domech. 
Znovu tedy připomínám, že uvedenou plochu využiji na stavby pro zemědělskou výrobu rostlinnou s výškovou 
hladinou zástavby 10 m. Tato lokalita je přístupná a nikoho neomezuje. Proto podávám tento návrh, sice: změnit 
plochu Z7 na plochu typu VZ. 

Dále opakovaně zmiňujete ochranné pásmo lesa (p.č. 378/6) jehož jsem majitelem. V okruhu uvedeného 
ochranného pásma v poslední době prošli kolaudačním řízením stavby, které jsou bez problému provozovány. 
Stačil k tomu můj souhlas. 

S přáním hezkého dne.  

Podpis:  
xxxxxxxxxxxxxx, v.r.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemky parc.č. 378/2 a 1434 k.ú. Staré Ždánice zůstanou v návrhu územního plánu beze změn. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc. č. 378/2, 1434  k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen 
návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona. 
Pozemky parc. č. 378/2, 1434 k.ú. Staré Ždánice leží dle návrhu územního plánu v zastavitelné ploše Z7, která 
je určena pro plochu SV2 - plochy smíšené obytné - venkovské. Hlavní využití ploch SV2 jsou stavby a plochy 
pro bydlení spojené s výrobou zemědělskou, drobnou a řemeslnou bez negativního vlivu na životní a obytné 
prostředí. Přípustným využitím těchto ploch jsou mimo jiné  stavby a plochy pro zemědělskou výrobu, které 
svým provozem negativně neovlivňují sloučenou funkci bydlení. Zastavitelná plocha Z7 má dle územního plánu 
stanoven způsob využití - rozvojová plocha navazující na současně zastavěné území obce s funkčním využitím 
pro plochy smíšené obytné umožňující bydlení v rodinných domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti; 
a podmínky využití - respektování charakteru zástavby obce, vsakování dešťových vod, respektování 
ochranného pásma lesa a stávající vzrostlé zeleně. Dopravní napojení lokality ze stávajících ploch pro bydlení. 
Na základě výše uvedeného je plocha SV2 určena jednak pro bydlení a také pro výrobu zemědělskou, drobnou 
a řemeslnou bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí. Stavbu pro zemědělskou výrobu rostlinnou s 
výškovou hladinou zástavby 10 m (jak namítající uvádí že uvedené pozemky využije pro tuto stavbu), v této 
ploše umístit lze, za podmínky, že bude prokázáno, že stavba nebude mít negativní vliv na životní a obytné 
prostředí. Po celou dobu pořizování územního plánu byl vlastník výše uvedených pozemků aktivní a plocha 
s rozdílným způsobem využití byla stanovena na základě stávajícího stavu v území a skutečnosti, že se v této 
části obce nejedná o čisté bydlení, ale o bydlení spojené se zemědělskou výrobou. Územní plán byl navržen 
tak, aby činnost produkovaná na těchto pozemcích byla možná i nadále. Na základě výše uvedeného se podané 
námitce nevyhovuje z důvodu, že požadavek vlastníka ohledně budoucí výstavby na pozemku je dle návrhu 
územního plánu možný. 
Pozemek parc.č. 378/6 k. ú. Staré Ždánice je evidovaný v katastru nemovitostí jako les; bez ohledu na vlastnictví 
tohoto pozemku vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále také „lesní zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, že pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, tj. i pozemky parc.č. 378/2 a 1434 k.ú. Staré Ždánice 
jsou tímto zákonem chráněné. Dle § 14 lesního zákona - „dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů 
chráněných tímto zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného 
orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek“.  
    
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011. 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021. 
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Námitka č.6  

námitka podaná dne 1.06.2021 
 

Znění námitky: 

V katastru obce Staré Ždánice vlastním nemovitost parcelní číslo: 1126 

Dne 25.5.2021 proběhlo pokračování řízení o ÚP Staré Ždánice. Opakované veřejné projednání ÚP Staré 
Ždánice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Staré Ždánice na udržitelný rozvoj území. 

Podávám námitku proti vyřazení části zastavěné plochy BV na pozemku parcelní číslo 1126 v K. ú. Staré 
Ždánice z ÚP Staré Ždánice. Vyřazením je bráněno využití moji nemovitosti k rozvoji naší obce. V této části je 
již vedeno plynové potrubí, další inženýrské sítě je možné připojit od RD čp. 98 stojícím na stavební parcele 
parcelní číslo 125. Dále není třeba zpracovávat žádnou studii na stavbu dvou RD. Vjezd je možný ze sousedící 
silnice na parcelním čísle 1097. 

Zastavěná plocha BV na části pozemku parcelní číslo 1126 v K. ú. Staré Ždánice byla zařazena v ÚP Staré 
Ždánice ve veřejném projednání ÚP Staré Ždánice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Staré Ždánice. Zastupitelé 
obce Staré Ždánice nejednali o vyřazení výše uvedené části BV z ÚP Staré Ždánice, a tudíž neexistuje žádné 
usnesení zastupitelstva obce Staré Ždánice o vyřazení zastavěné plochy BV na části pozemku parcelní číslo 
1126 v K. ú. Staré Ždánice z ÚP Staré Ždánice. 

Vyřazená plocha lokality č.8b na parcelních číslech 1003 a 1041 v K. ú; Staré Ždánice z ÚP Staré Ždánice z 
roku 2006 cca pětkrát převyšuje zastavěnou plochu BV na části pozemku parcelní číslo 1126 v K. ú. Staré 
Ždánice, proto nedochází k zabírání zemědělské půdy. 

V ÚP Staré Ždánice jsou již od roku 2006 zařazeny lokality Z6, Z4, Z3, Z 10, Z 8, Z 17. Na těchto lokalitách 
dosud nikdo neučinil žádné kroky pro jejich využití v souladu s ÚP Staré Ždánice z roku 2006. Dosud jsou tyto 
lokality Z6, Z4, Z3, Z8, Z17 využívány jako zemědělská půda, přestože je již možné 15 let na nich stavět RD. 
Počet majitelů pozemků v jednotlivých lokalitách je 5 až 6. Z výše uvedeného vyplývá nezájem majitelů pozemků 
podílet se na rozvoji naší obce. 

Věřím že ÚP Staré Ždánice bude navržen a schválen v zájmu občanů Starých Ždánic. 

Podpis:  
xxxxxxxxxxxxxxx, v.r.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
Pozemek parc.č. 1126 k.ú. Staré Ždánice zůstane v návrhu územního plánu beze změn. 
 
Odůvodnění: 
Namítající paní xxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemku parc. č. 1126 k.ú. Staré Ždánice, který je dotčen návrhem 
řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.   
Pozemek parc. č. 1126 k.ú. Staré Ždánice leží dle původního Územního plánu obce Staré Ždánice (dále jen 
„územní plán“), který byl schválen dne 22.11.2006 mimo hranice současně zastavěného a zastavitelného území 
v ploše ZPF (orná půda). Do návrhu nového územního plánu, do zastavitelné plochy BV byla část předmětného 
pozemku zařazena v etapě veřejného projednání na základě požadavku vyplývajícího z usnesení zastupitelstva 
obce. Předmětná část pozemku byla v dokumentaci pro veřejné projednání součástí zastavitelné plochy Z5, 
jako plocha BV - bydlení v rodinných domech - venkovské o výměře 1164 m2.     
V rámci procesu veřejného projednání obdržel pořizovatel nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu, 
Krajského úřadu Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušného orgánu státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) s vymezenou zastavitelnou plochou Z5 s odůvodněním, že se 
lokalita nachází na půdách I. třídy ochrany a nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného 
veřejného zájmu. V daném katastru je pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné množství jiných 
dosud nevyužitých ploch - není proto splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OZPF“). Lokalita se 
nachází i na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách - rozpor s § 4 odst. 1 písm. c) zákona o 
OZPF, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu. Zábor lokality proto není ve veřejném zájmu. 
Z důvodu nesouhlasu příslušného dotčeného orgánu projektant vypustil část zastavitelné plochy Z5 určené pro 
bydlení na pozemku parc.č. 1126 a zbylá část zastavitelné plochy byla navržena jako plocha změny v krajině  
určená pro plochu NSs - plochy smíšené nezastavěného území - sportovní. Na základě dohody s dotčeným 
orgánem byla lokalita upravena a takto projednaná v opakovaném veřejném projednání.  
Nový územní plán je pořizován od roku 2011 a jeho jednotlivé návrhy byly průběžně konzultovány s obcí. 
Lokalita č.8b, dle nového návrhu územního plánu měla označení Z10 (mimo jiné na pozemku parc. č.1003) byla 
vyřazena po společném jednání na základě usnesení zastupitelstva obce dne 19.12.2016. Zastavitelné plochy 
v návrhu nového územního plánu Z3, Z4, Z6, Z8, Z17 určené pro bydlení byly převzaty z původního územního 
plánu; zastavitelné plochy nebo jejich části Z11, Z15, Z16 a Z18 byly navrženy nově; k těmto lokalitám byl 
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z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu udělen souhlas - jedná se o lokality, které se 
nenachází na půdách I. a II. třídy její ochrany.    
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou 
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné 
územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán ochrany ZPF § 
4 odst. 4 zákona (zde lokality č. Z2, Z3, Z4, Z6, Z8, Z10, Z17). U lokality č. Z7 (bydlení), nacházející se na 
plochách I. a II. třídy ochrany byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Lokalita byla již řešena v rámci 
komplexních pozemkových úprav, proběhla jednání se Státním pozemkovým úřadem, dohoda je podpořena 
odborným posudkem ze dne 20. 12. 2015 (zpracoval Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc.), kterým je potvrzeno, že 
plochy jsou dlouhodobě využívány jako manipulační a odstavné, související se zemědělskou výrobou.         
Vzhledem k tomu, že téměř celé správní území obce Staré Ždánice leží na zemědělských půdách I. a II. třídy 
ochrany, je s ohledem na požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, 
zachování stávajících již vymezených zastavitelných ploch pro bydlení v zájmu podpory rozvoje obce.      
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 

 
Námitka č. 7 

námitka podaná dne 1.06.2021 
 

Znění námitky: 
Nadepsaný úřad veřejnou vyhláškou stanovil termín k podání připomínek a námitek k návrhu územního plánu 

obce Staré Ždánice do dne 1. 6. 2021. V této otevřené lhůtě podávám jako vlastník pozemků dotčených 

návrhem územního plánu následující námitky. 

 
I.  
Plocha Z11 

 

 
 
Uvedená plocha je tvořena dvěma částmi, a to plochou RH a plochou BV. Navrhuji upřesnit, že „1 bytová 
jednotka pro správce“ se vztahuje k ploše RH. U plochy BV navrhuji s ohledem na její výměru 2.113 m2 zpřesnit 
a omezit využití s určením kapacity „max. dva RD“.  
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II.  

 
 
Zachování pruhu podél toku v šířce 40 m není opodstatněné, v takové šíři pruh neexistuje. Po dobu cca 500 let 
je stabilizován vegetační doprovod Opatovického kanálu ve volné krajině v šíři cca 5-10 m od vodního toku, a 
to i v jiných katastrálních územích. Není důvod k tomu, aby v řešeném území byla šíře jiná. 
Navrhuji, aby byl pás vegetace doprovázející Opatovický kanál mimo zastavěné území obce definován v 
celkové šíři 30 metrů (15 m od středu toku) – tím bude respektován stabilizovaný stav a nebude nedůvodně 
omezeno rozumné a ekologické užívání přiléhajících zemědělských pozemků. Uvedené řešení bude rovněž 
respektovat existenci půdních bloků zařazených do evropských dotačních systémů. 
Podotýkám, že se ale možná jedná pouze o chybu v psaní textu (nebo mé špatné pochopení), protože v jiných 
částech návrhu je uvažováno právě s šířkou 15 m od osy kanálu na každou stranu. 
 
III.  

 
 
K uvedenému přípustnému využití navrhuji doplnit zařízení pro pěstování okrasných vodních rostlin (vodní 
školka), k čemuž již částečně je plocha využívána. Jde v podstatě o doplnění k přípustným rybochovným 
zařízením o rostlinnou složku obdobného charakteru („rostlino-pěstební zařízení“). 
 

Podpis :  
xxxxxxxxxxxxxx, v.r. 
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Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se pro první požadavek bodu I. přijímá. 
Námitka se pro druhý požadavek bodu I. zamítá. 

Z podmínek využití plochy Z11 - tab.č. 12 - „1 bytová jednotka pro správce“ a z podmínek využití plochy RH 
vyplývá, že bytová jednotka pro správce se týká plochy RH. 

U plochy BV předpokládaná kapacita rodinných domů uváděná nebude vzhledem k tomu, že minimální velikost 
stavebního pozemku pro 1 rodinný dům je již stanovena v podmínkách prostorového uspořádání plochy BV. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc. č. 1149, 1107 a 1109 k.ú. Staré Ždánice, které jsou 
dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.  
Uplatněná námitka má svoje logické zdůvodnění; zastavitelná plocha Z11 je složena ze dvou ploch s rozdílným 
způsobem využití - plochy RH a plochy BV. Plocha RH - rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci slouží 
pro hromadnou rekreaci, které představují rekreační areály s odpovídajícím zázemím, které slouží přednostně 
k rekreaci obyvatel příslušné spádové oblasti. Zahrnuje také nezbytné doprovodné aktivity jako hřiště, 
sportoviště, koupaliště, stavby pro odpočinek, ubytování a veřejné stravování. Přípustným využitím je mimo jiné 
také služební byt. Z podmínek využití plochy RH a z uvedené předpokládané maximální kapacity zastavitelné 
plochy Z11 lze tedy dovodit, že se jedná o bytovou jednotku v ploše RH, nikoliv BV.  
Plocha BV - bydlení v rodinných domech - venkovské slouží pro bydlení v rodinných domech venkovského typu, 
s užitkovým využitím zahrad. Hlavním využitím plochy BV jsou stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech 
venkovského typu včetně soukromé zeleně, přidružených užitkových a okrasných zahrad s možností chovu 
drobného zvířectva. Pro plochu BV platí podmínka prostorového uspořádání - minimální velikost stavebního 
pozemku pro 1 rodinný dům = 800 m2. Plocha BV v rámci zastavitelné plochy Z11 má plošnou výměru 0,2113 
ha; vzhledem k tomu, že je určena pro bydlení v rodinných domech, lze dle minimální velikosti stavebního 
pozemku maximální počet rodinných domů dovodit.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka je v bodě II. bezpředmětná. 
Na str. 28 textové části návrhu územního plánu v tab. č. 25 ve druhém řádku pod názvem NRBK K 73 Bohdaneč 
- Vysoké Chvojno zůstane stávající text beze změn. 
 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc. č. 1149, 1107 a 1109, 1144, 1177, 1179/1 a dalších k.ú. 
Staré Ždánice, které jsou dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního 
zákona.  
Návrh opatření pro NRBK K73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno doplnit břehový porost, zachovat pruh podél toku 
v šířce celkem 40 m - vychází ze schválených zásad v nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje, Aktualizace č. 3 (dále také „ZÚR Pk“). NRBK K73 Bohdaneč je v návrhu 
územního plánu vymezen v jihovýchodní části řešeného území, jeho osu tvoří koryto Opatovického kanálu. 
V jižní části území je NRBK K73 součástí ÚSES - NRBC 8 Bohdaneč. NRBK K73 dále pokračuje 
severovýchodním směrem, kde v části mimo zastavěné území dosahuje šířku souladnou se ZÚR Pk (část této 
šířky zasahuje do k.ú. Čeperka). Vymezená šířka NRBK K73 není tedy v celé své délce konstantní, nicméně 
její maximální šířka je 40 m. Návrh opatření je v souladu s návrhem územního plánu.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se v bodě III. zamítá. 

Do podmínek přípustného užití plochy W - plochy vodní a vodního hospodářství navrhované zařízení pro 
pěstování okrasných vodních rostlin (vodní školka) - doplněno nebude.  

 
Odůvodnění: 
Namítající pan xxxxxxxxxxx je vlastníkem pozemků parc. č. 1149, 1107 a 1109, 1144, 1177, 1179/1 a dalších 
k.ú. Staré Ždánice, které jsou dotčeny návrhem řešení, námitka je podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního 
zákona.  
Vodní plochy, které souvisí s předmětnými pozemky jsou - Oplatil, který se nachází v nadregionálním biocentru 
- NRBC 8 Bohdaneč a Opatovický kanál, který je v nadregionálním biokoridoru - NRBK K73 Bohdaneč-Vysoké 
Chvojno.  
Dle kapitoly koncepce uspořádání krajiny nového územního plánu se „krajinným rázem v územním plánu míní 
přírodní, kulturní a historický charakter řešeného území (místa), estetické a přírodní hodnoty krajiny. Tyto 
krajinné charakteristiky jsou vytvářeny zejména jednotlivými významnými krajinnými prvky, jejich harmonickým 
měřítkem a jejich vzájemnými vztahy, které jako celek určují identitu krajiny, estetickou a přírodní hodnotu 
krajinného rázu. Návrh územního plánu identifikuje tyto prvky jako přírodní hodnoty řešeného území, které jsou 
předmětem ochrany. Vodní plocha Oplatil a krajinná osa Opatovického kanálu jsou významné vodní plochy, 
které se zásadním způsobem podílí na obrazu krajiny. Základní podmínkou rozvoje území je zachování 
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charakteristik krajinného rázu a jeho ochrana, zejména při změnách využití území nebo při umisťování staveb. 
Stávající stabilizované plochy zeleně a dalších přírodních prvků v rámci sídla i volné krajiny budou respektovány 
a zachovány. Charakter krajiny nebude měněn. Změny v krajině a doplnění skladby přírodních prvků budou 
prováděny v souladu s uvedenými hodnotami krajiny, které nebudou ohroženy, ale bude naopak posílen jejich 
význam. 
V části kapitoly koncepce uspořádání krajiny pod názvem - Založení nebo doplnění krajinné zeleně, včetně sítě 
ÚSES je uvedeno, že - „všechny navržené plochy přírodní zeleně i sítě ÚSES budou ozeleňovány přirozenou 
skladbou dřevin.“ 
Na základě výše uvedeného a na základě konzultace s dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny je zcela 
nepřípustné umisťování a šíření nepůvodních rostlin a živočichů (některé druhy se chovají výrazně invazivně), 
které by se mohli prvky ÚSES dále šířit do volné krajiny, kde by představovali hrozbu pro původní druhy. 
 
Použité podklady: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Spis nového Územního plánu Staré Ždánice č. 45140/2011 
Návrh nového Územního plánu Staré Ždánice pro opakované veřejné projednání 04/2021 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů    
E-mailová konzultace - Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, Mgr. 
Pavel Mertelík, ze dne 23.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

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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B1-2/10  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP STARÉ ŽDÁNICE – PŘIPOMÍNKY 
 

P. 
č. 

Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Plch - bez připomínek  

2. Obec Dolany - bez připomínek  

3. Obec Stéblová - bez připomínek  

4. Obec Čeperka - bez připomínek  

5. Obec Podůlšany - bez připomínek  

6. Obec Osice - bez připomínek  

7. Obec Praskačka - bez připomínek  

 Obec, pro kterou je úp 
pořizován 

  

8. Obec Staré Ždánice Usnesení Zastupitelstva obce Staré Ždánice pod bodem 19 ze dne 
24.6.2015: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu užívání parcel p.č. 49 a 50 na 
běžnou výstavbu rodinných domků. 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení Zastupitelstva obce Staré Ždánice pod bodem 20 ze dne 
24.6.2015: 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu užívání pozemků p.č. 329/2 a 
342/1 v k.ú. Stará Ždánice na běžnou výstavbu rodinných domků dle 
přiloženého výkresu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínce se vyhovuje. 
Čísla 49 a 50 představují čísla popisné; jedná se o pozemky – 
p.č.st. 76/2 (č.p. 49) a p.č.st. 76/1 (č.p. 50); tyto pozemky byly 
společně se souvisejícími pozemky dle návrhu územního plánu 
zařazeny do přestavbové plochy P2 určené pro plochu OV – 
občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Na základě 
usnesení obce byla plocha změněna na plochu pro bydlení BV; 
navržena základní koncepce rozvoje území je respektována. 
Pozemky – p.č.st. 76/2 (č.p. 49) a p.č.st. 76/1 (č.p. 50) dle 
náhledu do KN v době vydání územního plánu již zanikly. 
 
Pozemky p.č. 329/2 a 342/1 v k.ú. Staré Ždánice projektant 
zařadil do ploch pro bydlení, jedná se o zastavitelnou plochu; do 
této plochy je zařazen i pozemek obce 329/5; zbytek plochy 
zůstal jako územní rezerva R1; navržena základní koncepce 
rozvoje území je respektována. Přiložený výkres k tomuto 
usnesení, který řeší návrh zástavby a komunikačního napojení 
je respektován (byl poskytnut projektantovi). V této zastavitelné 
ploše společně se sousední přestavbovou plochou pro bydlení 
(dle usnesení pod bodem 19) bude max. 10 rodinných domů. Dle 
aktuálního náhledu do KN se v době vydání územního plánu 
jedná o pozemky p.č. 342/1, 342/35, 342/34, 342/33, 342/36, 
329/2, 329/5, 329/8, 329/6, 329/7.   
 
 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 212 

Usnesení Zastupitelstva obce Staré Ždánice pod bodem 21 ze dne 
24.6.2015: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nezařazení připomínky č. 12 do 
zpracování územního plánu obce Staré Ždánice. 
 
 
 

Požadavek určeného zastupitele – vypuštění podmínky zpracování 
územní studie US1 a US2; požadavek pro značné zmenšení 
zastavitelné plochy Z1, ve které by měl územní plán vymezit také plochy 
pro veřejná prostranství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek určeného zastupitele – uvést do souladu vymezení 
přestavbové plochy P1 a sousedních navazujících pozemků 
v jihozápadní části plochy P1.  
 
Požadavky určeného zastupitele: 
 
– vypustit všechna předkupní práva, které jsou v návrhu územního 

plánu ve prospěch obce Staré Ždánice, 
– Rajská strouha na pozemku p.č. 1247 a dalších je zrušena; tuto 

skutečnost uvést do souladu s územním plánem,  
– uvést do souladu plochy změn v krajině NP – plochy přírodní kolem 

cest (určeny pro interakční prvky) s komplexními pozemkovými 
úpravami – zvážit vymezenou šířku těchto ploch, 

– vyhovět požadavku pod bodem 4. dle připomínky č. 6; tj. zahrnout 
pozemek p.č. 1434 do plochy SV , tak, aby bylo možné na pozemku 

Na základě tohoto usnesení se připomínce č. 12 (p.č. 20 této 
tabulky) nevyhovělo. Vyhovění této připomínce by znamenalo 
vypracování nového návrhu územního plánu včetně 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí; celý dosavadní proces 
pořizování územního plánu by se vrátil na začátek a s tím obec 
nesouhlasila. Řešení této připomínky je možné samostatným 
procesem formou požadavku o změnu územního plánu.  

Podmínku pro zpracování územních studií US1 pro zastavitelnou 
plochu Z1 a US2 pro zastavitelnou plochu Z11 projektant 
z návrhu územního plánu vypustil.   
Projektant rozsah zastavitelné plochy Z1 upravil dle požadavku 
určeného zastupitele a také dle uplatněných připomínek 
vlastníků jednotlivých pozemků. V průběhu procesu pořizování 
územního plánu byla pro  zastavitelnou plochu Z1, která byla 
v toho času platném územním plánu označena jako lokalita č. 4 
zpracovaná územní studie. Územní studie je zaregistrovaná jako 
podklad pro rozhodování v území. Územní studie bude po 
vydání územního plánu upravena a dále bude sloužit jako 
podklad pro rozhodování v území.    
Územní studie US2 byla určena pro zastavitelnou plochu Z11.  
Jedná se o plochu nevelkého rozsahu – 0, 8018 ha, která má 
stanovené podmínky její využití a také podmínky prostorového 
uspořádání; architektonickou část projektové dokumentace pro 
pozemní objekty a pro lávku přes Čertůvku může vypracovat dle 
návrhu územního plánu jen autorizovaný architekt. Urbanistická 
koncepce je pro vymezenou zastavitelnou plochu Z11 návrhem 
územního plánu stanovena dostatečně.  
 
Projektant tuto nepřesnost uvedl do souladu se skutečností; 
navazující pozemky v jihozápadní části plochy P1 jsou zahrnuty 
do ploch BV. 
 
Projektant zohlednil a zapracoval všechny požadavky určeného 
zastupitele. 
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provozovat stávající zemědělskou činnost (manipulační a odstavní 
plocha pro zabezpečení plynulého chodu zemědělských prací). Tento 
pozemek je součástí LBC 45 Na Čertůvce dle platného územního 
plánu a také dle komplexních pozemkových úprav; tuto problematiku 
obec projednala se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) dne 
11.1.2016; výsledkem tohoto jednání je uzavřená dohoda 
pořizovatele s SPÚ, ve které SPÚ s vyjmutím pozemku p.č. 1434 
z LBC 45 souhlasí,  

– projektant zváží způsob zařazení pozemku p.č. 98/1 k.ú. Staré 
Ždánice, který je dle návrhu územního plánu v ploše ZS; pozemek je 
dle sdělení určeného zastupitele připravován k výstavbě RD.  

 Ostatní subjekty Připomínky 
 

Vyhodnocení připomínek 

9. podání dne 07.08.2014 
 
 

Připomínka č. 1 
Na pozemcích parcelní číslo 1127 a 1128 v kú Staré Ždánice, 
označeném v územním plánu Z5; žádáme o doplnění možnosti výstavby 
objektu umožňující stravování a ubytování. 
Na pozemcích parcelní číslo 24, 22, 1010 a stavebních parcel 23/1, 23/2 
a 239 v kú Staré Ždánice, na územním plánu v současné době 
označených Z1,  žádáme o umožnění provozu jezdeckého klubu do 
doby dokončení areálu na pozemcích 1127 a 1128. 

Připomínce se nevyhovuje. 
Pozemky p.č.  1127 a 1128 byly na základě nesouhlasu orgánu 
ochrany ZPF vymezeny jako plocha K15 smíšená 
nezastavěného území - sportovní NSs. V této ploše není možné 
umísťovat stavby pro stravování a ubytování.  
Územní plán (ÚP) provoz stávajícího jezdeckého klubu 
neomezuje; na základě nového ÚP nebude moct stavební úřad 
již nic nového ohledně jezdeckého klubu povolit, protože by to 
bylo v rozporu s ÚP.  Aktivita ohledně přemístění jezdeckého 
klubu do správné plochy bude v kompetenci vlastníka klubu.  

10. podání dne 12.08.2014 Připomínka č. 2 
Zásadně nesouhlasím s plánovanou cyklostezkou, která je zakreslena 
v NÁVRHU ÚP a je navržena přes parcely č. 1007 a 1018 LV 149 Staré 
Ždánice. Nesouhlas projevuji z důvodu, že na těchto parcelách provozuji 
zemědělskou činnost a plánovaná cyklostezka vede šikmo přes uvedené 
parcely – viz- přiložený nákres.   
 

Připomínce se vyhovuje. 
Projektant plochu PV na pozemcích p.č. 1007 a 1018 k.ú. Staré 
Ždánice vypustil. Na těchto pozemcích vypustil také plochu 
veřejného prostranství PP02 (původní označení dle výkresu A2-
4) s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch obce 
Staré Ždánice.  
Plocha PV na těchto pozemcích měla sloužit pro možnost pěšího 
popřípadě cyklistického propojení centra obce se zástavbou po 
pravé straně Čertůvky; její poloha vycházela také ze stávajícího 
územního plánu. Vybudování účelových pěších komunikací je 
možné také v plochách NSp a NP. 

11. Ředitelství silnic a dálnic 
ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
ze dne 5. 8. 2014 
Zn. 14639-ŘSD-14-11110, 
podání dne 12.08.2014 

Připomínka č. 3 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující připomínky 
k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Staré Ždánice 
RSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice 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. 

Připomínce se částečně vyhovuje. 
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Podél severní hranice správního území obce Staré Ždánice prochází 
trasa dálnice D11, která v jeho nejsevernějším cípu zasahuje i do 
správního území Obce Staré Ždánice. Upozorňujeme, že způsob, 
jakým je dálnice D11 zakreslena v návrhu ÚP nenáleží svou 
podrobností zakreslování do ÚP. Dle §43 Stavebního zákona „Územní 
plán vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby". Na základě 
výše uvedeného požadujeme zakreslit plochu dálnice D11 jako 
plochu dopravní infrastruktury - silniční. 

Zároveň požadujeme uvést dálnici D11, vč. ochranného 

pásma, v textové části ÚP. 

Žádná ze zastavitelných ploch vymezených v návrhu ÚP 
nezasahuje do ochranného pásma dálnice D11. 

Správním územím obce Staré Ždánice neprochází další silnice 
ani výhledové záměry námi sledované sítě. 
           K návrhu ÚP nemáme další připomínky. 

 
 
- Zobrazení dálnice D11 bylo ze všech výkresů vypuštěno (není 
předmětem schválení územního plánu a silnice nezasahuje do 
katastrálního území Starých Ždánic). Dálnice D11 zůstala 
zobrazena pouze ve výkrese širších vztahů a v koordinačním 
výkrese. 
 
- Dálnice D 1 1 v textové části návrhu ÚP Staré Ždánice 
uvedena není, protože nezasahuje do předmětného 
katastrálního území; nutnost respektovat ochranná pásma 
dopravní infrastruktury dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích je uvedena v textové části odůvodnění územního 
plánu. 

12. podání dne 11.08.2014 Připomínka č. 4 
Od roku 1990 provozuji rostlinnou výrobu a pro tuto činnost využívám 
objekt č.p. 26 (p.č.st 40) ve St. Ždánicích. Tato nemovitost je majetkem 
manželky xxxxxxxxx bytem Osice 87. Požaduji abych v této činnosti 
mohl pokračovat i po nabytí platnosti nového územního plánu. 

Připomínce se vyhovuje. 
Pozemek p.č.st. 40 k.ú. Staré Ždánice leží dle návrhu územního 
plánu v ploše SV1. Hlavní využití plochy SV1 jsou stavby a 
plochy pro bydlení spojené s výrobou zemědělskou, drobnou a 
řemeslnou bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí. 

13. podání dne 12.08.2014 
 
 
 
Připomínka byla na základě 
Výzvy k odstranění 
nedostatků podání 
doplněna dne 11.9.2014  

Připomínka č. 5 
Nesouhlasím se změnami, které se dotýkají mých pozemků, 

nebo mnou pronajatých pozemků na kterých podnikám. Změny, které 
jsou zde navrhovány mi neumožňují zemědělsky a lesnicky podnikat. 

Tyto pozemky upřesníme při konkrétním ústním jednání. 
 
Odpověď na výzvu k odstranění nedostatků podání připomínek k 
územnímu plánu Staré Ždánice. 
 
Týká se pozemků: 1. -   1148,1147,1146,1178,1106, 
447/18, 449/15, 32,  
Tyto pozemky máme v pronájmu a jednáme o koupi pozemků. 
2. - Zabránění výstavby zemědělských staveb a průjezdu těžké 
zemědělské techniky. 
3. - Pěstování lesních sazenic - lesní školka a plantáž vánočních 
stromků. 
 

Připomínce se částečně vyhovuje. 
449/15, 32 – uvedené pozemky leží v plochách NSz, BV a částmi 
pozemků prochází LBK 35, který leží v ploše NP.  
NSz – v této ploše lze dle návrhu ÚP zemědělsky a lesnicky 
podnikat, ale bez zemědělských staveb, průjezd těžké 
zemědělské techniky je možný.  
BV – v této ploše lze zemědělsky a lesnicky podnikat, 
zemědělské stavby lze realizovat pouze v souladu s navrženými 
podmínkami využití plochy BV; průjezd těžké zemědělské 
techniky v ploše BV není možný; konkrétní pozemky v této ploše 
lze touto technikou pouze obsloužit.   
NP - plocha přírodní je součástí systému ÚSES – lokální 
biokoridor, jedná se o veřejný zájmem, který je nutno chránit; 
v této ploše nelze zemědělsky a lesnicky podnikat.  
447/18 – tato plocha je změněna z plochy ZS na plochu BV – 
v této ploše lze zemědělsky a lesnicky podnikat, zemědělské 
stavby lze realizovat pouze v souladu s navrženými podmínkami 
využití plochy BV, průjezd těžké zemědělské techniky v ploše BV 
není možný; konkrétní pozemky v této ploše lze touto technikou 
pouze obsloužit.     
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1106 – tento pozemek byl v návrhu ÚP chybně označen jako 
plocha NL, nejedná se ale o lesní pozemek; pozemek je zařazen 
do plochy NSz 
NSz – v této ploše lze dle návrhu ÚP zemědělsky a lesnicky 
podnikat, ale bez zemědělských staveb, průjezd těžké 
zemědělské techniky je možný.  
1147,1146 – tyto pozemky leželi dle návrhu ÚP v ploše NSp, jižní 
část o šířce cca 15 m byly plochou K14 určenou pro plochu 
přírodní NP, která slouží jako vegetační doprovod vodního toku 
Opatovického kanálu. Plocha NSp je změněna na plochu NSz a 
jižní část o šířce cca 15 m je zúžená na šířku cca 3 m - 5 m a 
plocha NP, je ponechána.   
1148,1178 – jedná se o plochu K14, určenou pro plochu přírodní 
NP sloužící jako vegetační doprovod vodního toku Opatovického 
kanálu – oba pozemky jsou součástí systému ÚSES – 
nadregionální biocentrum, které je veřejným zájmem, který je 
nutno chránit.  
Ve vyhodnocení připomínky se lesnickým  podnikáním myslí 
požadavek dle bodu 3. připomínky.  
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14. podání dne 12.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínka č. 6 
V návrhu územního plánu obce jsou mj. uvedeny tyto závažné 
nepřesnosti, které jsou v rozporu se zadáním a vyhodnocením: 

1. V obci je registrováno celkem pět soukromých zemědělců. Jejich 
obytné a hospodářské budovy jsou zařazeny do kategorie BV. Dle 
vašeho návrhu by nemohli svoji činnost vykonávat, protože převážná 
část zemědělských strojů přesahuje hmotnostní limit 3500 kg a nebude 
možnost provozování již povolených čerpacích stanic PHM a další 
omezení. 
2. K vybřežování Čertůvky dochází nepravidelně vícekrát ročně (až 
cca 6 x). Tento jev se opakuje od roku 2006 (od dostavby komunikace 
D11). Dochází tím k ohrožení záplavou několika stavení. Navrhovaný 
UP s toto skutečností nepočítá. 
3. Bývalé JZD pouze ukončilo živočišnou výrobu v obci a nadále 
provozuje mechanizační středisko, včetně čerpací stanice PHM, 
pouhých 16m od mého hospodářství. 
4. Navrhované LBC 45 v nákresu významně zasahuje do pozemku p.č. 
378/5, avšak v tabulce č. 71 toto není uvedeno. Tvar a velikost včetně 
názvu jmenované LBC byl již několikrát změněn. 
       Pro dokreslení celé situace uvádím, že parcelu č. 1434 a 378/2 

nepřetržitě používám jako manipulační a odstavnou plochu, která 
mi umožňuje zabezpečit plynulý chod zemědělských prací. V 
případě nemožnosti tohoto využití bych byl nucen zemědělskou 
techniku parkovat na veřejných komunikacích. Zároveň požaduji 
provést změnu využití pozemku č.1022 na kategorii „Plochy 
bydlení v rodinných domech - venkovské" a „Plochy smíšené 
výrobní" v poměru dle vlastního uvážení, bez předkupních práv pro 
obec. Parcelu č. 1023 již využívám celou k výstavbě RD včetně 
vlastního řešení soukromé zeleně, dle vypracovaného a 
zaplaceného projektu. Stavební parcelu č.97 včetně parcel č. 
1434, 378/2, 383/1, 384/1, 569/10, 384/2 požaduji zařadit do 
kategorie „ Plochy smíšené výrobní". Dosud jsem nedostal 
odpověď na připomínky z 19.6. a 18.7.2013. Očekávám písemné 
vyjádření ke všem připomínkám. 

OSN vyhlásilo letošní rok „ Mezinárodním rokem rodinných farem". 
Ředitelka mezinárodní organizace FAO při této příležitosti prohlásila, jak 
důležitou úlohu mají rodinné farmy na celém světě při řešení 
problematiky hladu a péče o životní prostředí. Poukázala i na fakt, že 
rodinné farmy jsou nejen v Evropě, ale i celosvětově mj. největšími 
zaměstnavateli. Navrhovaný územní plán je v rozporu s tímto tvrzením. 
 
 
 

Připomínce se v bodě 1. vyhovuje 
Projektant zařadil pozemky soukromého zemědělce pana 
xxxxxxxx do ploch s rozdílným způsobem využití SV2 – plochy 
smíšené obytné - venkovské, ve kterých bude možné vykonávat 
stávající činnost včetně parkování zemědělských strojů a 
provozování již povolené čerpací stanice PHM. Pozemky dalších 
soukromých zemědělců jsou vzhledem k rozsahu jejich činnosti 
zahrnuty do ploch SV1 a BV, kde přípustným využitím jsou 
drobné provozovny bez negativního vlivu na životní prostředí a 
obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení.  
Připomínce se v bodě 2. vyhovuje  
Správcem drobného vodního toku Ždánická stoka (dle ÚP 
Čertůvka) je státní podnik Povodí Labe. Povodí Labe ve svém 
vyjádření (p.č. 23 této tabulky) upozorňuje na to, že nad obcí 
dochází k častému vybřežování Ždánické stoky (Čertůvky), a že  
způsob a rozsah založení ÚSES dle ÚP muže zhoršit odtokové 
poměry v území (obzvláště lesnický způsob založení LBC Na 
Čertůvce) a ohrozit tak přilehlou zástavbu. S navrženými 
plochami K5, K6 a K7 proto nesouhlasí a požaduje jejich rozsah 
a způsob založení včetně druhové skladby individuálně se 
správcem projednat. 
Na základě výše uvedeného vyjádření projektant doplnil do 
textové části pokyn, že návrh způsobu a rozsahu založení ÚSES 
(plochy K5, K6 a K7) bude upraven s ohledem na časté 
vybřežování Ždánické stoky nad obcí a konkrétní řešení bude 
v dalších stupních projektové dokumentace individuálně s 
Povodím Labe projednáno. 
Připomínce se v bodě 3. vyhovuje 
Bývalé JZD je dle návrhu ÚP plochou přestavbovou P1, která je 
určena pro plochu výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba VD; zemědělské usedlosti, ve kterých se provozuje 
zemědělská výroba i když jsou některé v přímém kontaktu 
s plochou P1 jsou zahrnuty do ploch BV, SV1; pozemky 
soukromého zemědělce pana Jiřího Šandy leží v ploše 
s rozdílným způsobem využití SV2 – plochy smíšené obytné - 
venkovské.   
Připomínce se v bodě 4. částečně vyhovuje 
LBC 45 zasahuje v návrhu ÚP do pozemku p.č. 378/5 k.ú. Staré 
Ždánice stejným způsobem jako LBC 23 dle toho času platného 
ÚP; jedná se o stejný LBC pouze v novém ÚP byl upraven jeho 
název a značení dle požadavku dotčeného orgánu. Tabulka 71 
se nachází v kapitole „B1-1/2 Vyhodnocení splnění požadavků 
Zadání územního plánu“ a popisuje, jak byly jednotlivé 
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požadavky uvedené v zadání realizovány v návrhu ÚP; pozemek 
p.č. 378/5 nebyl předmětem požadavku, nebo připomínky 
v rámci projednávání zadání, proto není v tabulce uveden. 
Pozemky p.č. 1434 a 378/2 jsou zahrnuty do plochy SV2 - plochy 
smíšené obytné - venkovské, která je umožní používat také jako 
manipulační a odstavnou plochu pro zabezpečení plynulého 
chodu zemědělských prací. Tento pokyn byl dohodnut se 
Státním pozemkovým úřadem (4.2.2016) a také s Odborem 
životního prostředí Magistrátu města Pardubice (12.2.2016).   
Pozemek p. č. 1022 je součástí zastavitelné plochy Z1, která je 
určena pro plochu BV – bydlení v rodinných domech – 
venkovské. Pozemek je společně s dalšími součástí rozsáhlé 
lokality Z1, která je určena pro bydlení; prvořadým požadavkem 
pro tuto plochu je kvalita prostředí, pohoda bydlení a optimální 
životní a obytné prostředí; z těchto důvodů nelze v této lokalitě 
vymezovat plochu smíšené  výroby VS. V procesu pořizování 
zadání vlastník pozemku p.č. 1022 žádal o možnost výstavby 
rodinných domů pro rodinné příslušníky (odstavec A.1-16 
zadání). Pozemek p.č. 1022 je změněn na plochu SV2, ve které 
je možno zemědělsky podnikat bez negativního vlivu na životní 
a obytné prostředí. Předkupní práva pro obec pro plochy 
veřejných prostranství v zastavitelné ploše Z1jsou vypuštěny. 
Projektant vymezil plochu pro bydlení na pozemku p.č. 1023 
v souladu s vydaným územním souhlasem a ohlášením stavby 
rodinného domu (RD). 
Pozemky st.p.č. 97, p.č. 1434, 378/2, 383/1, 384/1, 569/10, 384/2 
projektant zařadil do plochy SV2 - plochy smíšené obytné - 
venkovské, ve které bude možné provozovat zemědělskou 
výrobu tak, jak je toho času provozována. Dle metodiky MINIS 
(zpracována pro Pardubický kraj na základě nového stavebního 
zákona a souvisejících vyhlášek), která je pro zpracování 
územního plánu požadována zadáním, jsou plochy SV 
charakterizovány jako plochy ve venkovských sídlech využívané 
zejména pro bydlení v rodinných domech, včetně domů a 
usedlostí s hospodářským zázemím, obslužnou sféru a nerušící 
výrobní činnosti. Plochy VS – smíšené výrobní, jak požaduje pan 
xxxxxxx – se  samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem 
na charakter území není účelné jeho členění například na plochy 
výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, 
plochy těžby nerostů a plochy specifické; tyto plochy zahrnují 
pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. S ohledem na stavební zákon, jeho 
vyhlášky, metodiku MINIS a schválené zadání jsou pozemky 
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Doplnění připomínky 
podané dne 19.01.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke konci minulého roku jsem ve spolupráci s Městským úřadem Lázně 
Bohdaneč (odbor stavební) a Magistrátem města Pardubice (oddělením 
ochrany přírody) odstranil rozpor mezi evidenčním stavem a faktickým 
využitím lesních pozemků p.p.č. 378/3 a 378/4. Je nutné ještě uvedený 
rozpor odstranit z části p.p.č. 378/6. K tomu je potřeba zakreslit do map 
ÚP skutečné hranice lesa, případně opravit navrhovaný způsob 
budoucího nakládání s lesním pozemkem. V příloze je mapa 
s vyznačením místa, kde není a nikdy lesní pozemek nebyl. 
 

pana xxxxxxx, zemědělskou usedlostí s hospodářským 
zázemím, jejich součástí je také bydlení,  tedy jednoznačně 
plochy SV.    
Připomínka z 19.6. 2013 a z 18.7.2013 je z procesu 
opakovaného projednání zadání; obě připomínky byly 
respektovány a zapracovány do zadání (návrh na pořízení 
územního plánu č. 4 a 5 v odstavci A.1 - 16  schváleného 
zadání). Připomínky byly do zadání zapracovány a schválené 
zadání včetně tabulky Vyhodnocení řádného a opakovaného 
projednání návrhu zadání Územního plánu Staré Ždánice byly 
vystaveny na internetu; dle dikce stavebního zákona se odpovědi 
k podaným připomínkám nezasílají. 
Rodinné farmy - zemědělské usedlosti dle územního plánu jsou 
zařazeny do ploch SV1, SV2 a  BV, ve kterých bude možné za 
určitých podmínek  provozovat zemědělskou výrobu.   
 
Na základě doplnění připomínky projektant provedl úpravu 
zakreslení pozemků p.č. 378/3 a 378/4, které jsou evidovány dle 
KN jako ostatní plocha; pozemky jsou zahrnuty do plochy SV2 
(v původním ÚP byly tyto pozemky plochou smíšenou zástavby 
venkovského typu); jihovýchodní část pozemku p.č. 378/6 byla 
vyjmuta z PUPFL, oddělena jako pozemek p.č. 378/10 a 
zahrnuta také do plochy SV2. 

15. podání dne 13.08.2014 Připomínka č. 7 
Nesouhlasím s návrhem územního plánu obce Staré Ždánice, konkrétně 
se změnami v krajině K7 a žádám vás o zachování stávajícího využití 
plochy. 
Odůvodnění: 
Jsem majitelem pozemků p.č. 1053 a p.č. 1052 na kterých by mělo dojít 
k navrhované změně. Pozemky jsou v současné době zatravněny a 
tráva je pravidelně sekána a sušena na seno. Travní porost je vydatný a 
seno velice kvalitní sloužící pro potravu hospodářských zvířat. Vzhledem 
k uvažovanému chovu hospodářských zvířat v budoucnu je pro mě 
důležité zachovat tento zdroj sena a nadále se starat o travnatý porost 
na mém vlastním pozemku. 

Připomínce se vyhovuje. 
Pozemky p.č. 1053 (aktuálně 1053/1, 1053/2) a p.č. 1052 
(aktuálně 1052/1, 1052/2) leželi dle návrhu územního plánu 
v ploše NP a NSp. Plocha NP je součástí plochy změny v krajině 
K7. Projektant upravil šířku plochy K7, která je plochou NP na 
minimální nutnou šířku v souladu s komplexními pozemkovými 
úpravami; plocha NSp je změněna na plochu NSz – plochy 
smíšené nezastavěného území- zemědělské; část pozemku p.č. 
1052 (aktuálně 1052/1, 1052/2) mimo trasu lokálního biokoridoru 
LBK 35 je změněna z plochy NP na plochu BV. Hlavní využití 
ploch NSz je zemědělské obhospodařování půdy a plochy 
zahradnictví. Přípustným využitím těchto ploch jsou i travní 
porosty. Zatravnění pozemků na plochách NP, NSz a BV, 
pravidelné sekání a sušení na seno je v těchto plochách 
v souladu s územním plánem. 

16. podání dne 13.08.2014 Připomínka č. 8 
Nesouhlasíme s návrhem územního plánu obce Staré Ždánice, 

Připomínce se vyhovuje. 
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konkrétně se změnami v krajině K7 a žádám vás o zachování stávajícího 
využití plochy. 
Odůvodnění: 
Jsme vlastníky pozemku p.č. 1011 na kterém by mělo dojít k navrhované 
změně. Pozemek je v současné době zemědělsky využíván. Na celém 
našem pozemku chceme hospodařit jako doposud. 

Pozemek p.č. 1011 je změněn z plochy NP na plochu NSz, ve 
které je možné půdu zemědělsky obhospodařovat; 
severozápadní část pozemku v trase lokálního biokoridoru LBK 
35 leží v ploše NP. Jedná se o součást systému ÚSES, který je 
nutno ve veřejném zájmu chránit. Hospodaření na pozemku p.č. 
1011 bude nadále možné.   

17. podání dne 13.08.2014 Připomínka č. 9 
Podávám tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) 
následující připomínky s odůvodněním: 
Společnost xxxxxxxxxx vlastní areál na adrese xxxxxxxxxx. 
V areálu předmětné lokality provozuje společnost velkoobchod potravin. 
Jako jednatel za jmenované společnosti a zároveň jako vlastník 
některých pozemků v lokalitě požaduji, aby byly v návrhu územního 
plánu pozemky p.č. 623 a 625 v k.ú. Staré Ždánice, navržené jako 
funkční plocha ZS - stávající zeleň soukromá a vyhrazená, zahrnuty jako 
součást funkční plochy OM - občanské vybavení, komerční zařízení 
malá a střední. Pozemky jsou součástí celého areálu společnosti, jak 
stávající funkční plochy OM, tak navržené rozvojové plochy OM 
označené jako plocha Z 13 Ždánický dvůr. 
Při koncipování rozvoje celého areálu, jeho vazeb a potřeb požadujeme 
mít možnost osobního uvážení, na kterých částech pozemků bude zeleň 
a které jsou potřebné pro další rozvoj. Mám sám zájem na tom, aby byl 
areál ozeleněn, ale požaduji mít možnost rozhodovat o celkové koncepci 
lokality. Funkční plocha OM má, jako v jiných plochách OM v návrhu 
územního plánu, stanoven koeficient zastavění K max - 0,6, který návrh 
dostatečných nezastavěných ploch včetně zeleně stanovuje. 
Požaduji tedy, aby byla funkční plocha ZS na pozemcích p.č. 623 a 625 
v k.ú. Staré Ždánice změněna na funkční plochu OM a pozemky se staly 
součástí stávajících a navrhovaných ploch uvedené funkce OM. 
V jižní části předmětné lokality je stávající rodinný dům č.p. 174, který 
vlastním s manželkou. Rodinný dům na st.p. 225 a 226 a na pozemcích 
p.č. 620, 625, 627 a 626/1 v k. ú Staré Ždánice byl zkolaudován k 
trvalému bydlení Městským úřadem Lázně Bohdaneč kolaudačním 
rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 24.8.2001. Rodinný dům 
užívá moje rodina k trvalému bydlení a proto požaduji, aby byla tato 
skutečnost respektována v územním plánu a jmenované pozemky byly 
zahrnuty do funkční plochy BV - plochy bydlení v rodinných domech - 
venkovské. 
V té souvislosti zároveň požaduji, aby stávající užívaná příjezdová cesta 
k rodinnému domu na pozemcích p.č. 1308, 630 a 616/3 byla 
respektována a nebyla navržena jako funkční plocha NSp-plochy 
smíšené nezastavěného území - přírodní, ale byla v návrhu územního 

Připomínce se vyhovuje. 
Pozemky p.č. 623 a 625 v k.ú. Staré Ždánice, původně navržené 
jako funkční plocha ZS - stávající zeleň soukromá a vyhrazená, 
jsou zahrnuty do funkční plochy OM - občanské vybavení, 
komerční zařízení malá a střední. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínce se pro pozemky st.p. 225 (225/1, 225/2 a 225/3) a 
226 a p.č. 620, 625, 627 a 626/1 v k. ú Staré Ždánice vyhovuje. 
Jmenované pozemky jsou ponechány ve funkční ploše OM, BV, 
DS2; podmínky pro využití plochy OM jsou upraveny tak, aby 
v této ploše mohl být také rodinný dům. Plocha BV je určena pro 
bydlení v rodinných domech. 
 
 
 
Příjezdová cesta na pozemcích p.č. 1308, 630 a 616/3 je 
respektována jako přístup a příjezd k rodinnému domu  a 
doplněna do návrhu územního plánu jako plocha DS2. 
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plánu označena příslušnou funkcí, umožňující přístup a příjezd k 
rodinnému domu. 

Přílohy: 

- Mapa KN se zákresem území dotčeného připomínkou 
- Kolaudační rozhodnutí č.j. T365r9/1313-457-2001/Sou/1078 ze dne 
23.8.2001 

18. podání dne 13.08.2014 Připomínka č. 10 
V jižní části předmětné lokality je stávající rodinný dům č.p. 174, který 
vlastním s manželkou. Rodinný dům na st.p. 225 a 226 a na pozemcích 
p.č. 620, 625, 627 a 626/1 v k. ú Staré Ždánice byl zkolaudován k 
trvalému bydlení Městským úřadem Lázně Bohdaneč kolaudačním 
rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 24.8.2001. Rodinný dům 
užívá moje rodina k trvalému bydlení a proto požaduji, aby byla tato 
skutečnost respektována v územním plánu a jmenované pozemky byly 
zahrnuty do funkční plochy BV - plochy bydlení v rodinných domech - 
venkovské. 

V té souvislosti zároveň požaduji, aby stávající užívaná příjezdová cesta 
k rodinnému domu na pozemcích p.č. 1308, 630 a 616/3 byla 
respektována a nebyla navržena jako funkční plocha NSp -plochy 
smíšené nezastavěného území - přírodní, ale byla v návrhu územního 
plánu označena příslušnou funkcí, umožňující přístup a příjezd k 
rodinnému domu. 

Přílohy: 

- Mapa KN se zákresem území dotčeného připomínkou 
- Kolaudační rozhodnutí č.j. T365r9/1313-457-2001/Sou/1078 ze dne 
23.8.2001 

Připomínce se vyhovuje. 
 
Připomínka je obsahově totožná s druhou částí připomínky č. 9 
a platí pro ni obsahově stejné vyhodnocení. 

19. podání dne 13.08.2014 Připomínka č. 11 

Podávám tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
následující připomínky s odůvodněním: 

Společnost xxxxxx vlastní pozemky p.č. 1275 a 1247 a navazujících v 
k.ú, Staré Ždánice. 
Jako jednatel za jmenovanou společnost požaduji, aby byly v návrhu 
územního plánu pozemky p.č. 1275 a 1247 v k.ú. Staré Ždánice 
označeny tak, aby bylo možné jejich smysluplné využití - pro rekreační 
účely, tzn. přípustné umístění staveb pro sport a rekreaci. 
Dále požadujeme podrobné zakreslení hranic funkčních ploch, z 
hlavního výkresu toto není jednoznačně definovatelné. 

Přílohy: 

Připomínce se částečně vyhovuje. 

Pozemky p.č. 1275 (aktuálně 1275/1, 1275/2) a 1247 (aktuálně 
1247/1, 1247/2)  a navazující v k.ú. Staré Ždánice leží v ploše 
Z19 určené pro plochu RN - rekreace - na plochách přírodního 
charakteru.  
Pozemky p.č. 1247 a větší část pozemku 1275 (kromě 
východního cípu o výměře cca 890 m2)  k.ú. Staré Ždánice leží 
ve stanoveném dobývacím prostoru Stéblová III, č. 70956, který 
je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona nutno 
považovat za chráněné ložiskové území (viz stanovisko 
Ministerstva životního prostředí, ze dne: 23. 6. 2014 Č.j.: 
906/550/14-Hd 44388/ENV/14). Přesná poloha hranic tohoto 
ložiska byla úřadu územního plánování poskytnuta pro územně 
analytické podklady, 3. aktualizaci dne 24.4.2014 Obvodním 
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- Mapa KN se zákresem území dotčeného připomínkou 
- Územní rozhodnutí na změnu využití území č.j. 5142/08/SO-903/Bo/7 

ze dne 20.1.2009 
  

báňským úřadem (souřadnice S-JTSK). V chráněném 
ložiskovém území není možné (viz. ustanovení § 18 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) plánovat plochy, na kterých je umožněno zřizovat stavby 
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. Tato 
podmínka je uvedena v nepřípustném využití plochy RN a také 
v podmínkách využití plochy Z19.   
Pozemky p.č. 1275 a 1247 v k.ú. Staré Ždánice leží dále v ploše 
nadregionálního biocentra NRBC 8 Bohdaneč. V čl. 112 územně 
plánovací dokumentace kraje (ZÚR Pk) je stanovena zásada - 
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. ZÚR 
Pk jsou dle § 36 odst. 5 stavebního zákona pro pořizování a 
vydávání územních plánů závazné. Z těchto důvodů je plocha 
vedena jako nezastavitelná, současně má podmínku pro 
rozhodování v území zpracování územní studie, ve které jsou 
stanoveny podmínky zpracování, které vyplynuli ze zpracované 
dokumentace SEA.   
K části připomínky ohledně zakreslení hranic funkčních ploch, 
sdělujeme, že hranice funkčních ploch jsou vedeny po hranicích 
pozemků; pro přesnou hranici funkční plochy je lépe nahlížet na 
digitální verzi územního plánu, která umožňuje detailní náhled; 
jestli se připomínka týká zakreslení hranic jednotlivých limitů 
v území, které jsou zakresleny v koordinačním výkrese, jejich 
přesnou polohu lze na vyžádání poskytnout v souřadnicích S-
JTSK z územně analytických podkladů (ÚAP) – územně 
plánovací podklad obsahující limity a jevy, které slouží jako 
podklad pro zpracování územního plánu. Všechna data ÚAP jsou 
také k dispozici na webových stránkách města, formou 
interaktivní mapy pro celé území obce s rozšířenou působností 
Pardubice. Koordinační výkres územního plánu je součástí 
odůvodnění, není předmětem schvalování a je zobrazen 
v souladu se zákonem a metodikou MINIS ( Minimální standard 
pro digitální zpracování územních plánů v GIS) zpracovanou pro 
Pardubický kraj.      
Dle sdělení určeného zastupitele Rajská strouha na pozemku 
p.č. 1247 již neexistuje; v evidenci KN je tento pozemek evidován 
jako vodní plocha. Tuto nepřesnost je nutno v KN napravit.  

20. podání dne 14.08.2014 Připomínka č. 12 
Navrhovatel: 

Připomínce se nevyhovuje. 
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xxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxx, kontaktní a doručovací 
adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kontakty: xxxxxxx 

Navrhovatel předkládá tento svůj požadavek na zařazení níže 
uvedeného záměru do projednávaného návrhu územního plánu Obce 
Staré Ždánice: 

Popis záměru: 
Těžba štěrkopísků se nachází v severní části chráněného ložiskového 
území a rozšíření této těžby na další území v k.ú. obce Staré Ždánice. 
Celková plocha zájmového území je cca 38 ha a rozkládá se především 
na parcelách s ochranou ZPF a částečně PUPFL. Záměr se vyhýbá 
územím, na kterých se nachází NRBC 8. Pozemky v zájmovém území 
jsou z velké části v soukromém vlastnictví vyjma jedné parcely, kterou 
vlastní Pozemkový fond ČR. Záměr předpokládá postup těžby ve 
čtyřech etapách, kdy každá z nich předpokládá využití území do 10 ha. 
Těžbou dojde ke změně využití území z orné půdy (lesa) na vodní 
plochu. Vodní plochy do této krajiny historicky patří a tvoří významný 
krajinný prvek s kladným nábojem. Vodní plocha s okolím skýtá budoucí 
rekreační využití, čímž zatraktivní lokalitu obce Staré Ždánice. Záměr byl 
předběžně projednán se zastupitelstvem Obce Staré Ždánice a na jeho 
žádost byly podklady zaslány elektronickou poštou projektantům, 
Sdružení U3 Ing. arch. Jiřímu Řeřuchovi a Ing. arch. Kateřině 
Sedláčkové dne 19.3.2014 na adresu rerucha@volny.cz. Vymezení 
zájmového území je předmětem přílohy č. 1 a Př. 2. 

Důvodem předložení záměru k zařazení do projednávané dokumentace 
územního plánu Obce Staré Ždánice: 
V jižní části k.ú. obce Staré Ždánice, na hranici k.ú. obce Dolany u 
Pardubic se nachází severní část chráněného ložiskového území o 
rozloze cca 2 ha přibližně na p.p.č. 1389. Toto CHLŮ bylo stanoveno 
rozhodnutím OBU v Trutnově dne 18.9.1989 pod zn. 2482/89/Vá/Ši na 
základě rozhodnutí o výhradním ložisku vydaném ČGÚ Praha ze dne 
2.6.1989 pod zn. 50/92/948/89. Organizace navrhovatele provádí na 
základě příslušných povolení těžbu štěrkopísků v části tohoto CHLÚ 
rozkládajícího se v k.ú. obce Dolany, když předtím těžila v sousedícím 
těžebním prostoru. Těžba v k.ú. Dolany byla schválena v roce 1997 a 
povolena v roce 2004. 
CHLÚ stanovuje stát za účelem zajištěná dobývání nerostných surovin 
v jím vybraných územích. Dobývaný nerost v CHLÚ je ve vlastnictví státu 
a stát také požaduje, aby území CHLU bylo chráněno pro těžbu, a aby 
nerost byl hospodárně a úplně vydobyt. 

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Staré Ždánice ze dne 
24.6.2015 není této připomínce vyhověno. 
Uplatněná připomínka by vyvolala další postup dle § 51 odst. 3 
stavebního zákona, tj. pořízení nového návrhu územního plánu. 
To by znamenalo ve spolupráci s určeným zastupitelem 
zpracování návrhu pokynů, ke kterým je nutné vyžádat 
stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody; návrh pokynů následně předložit zastupitelstvu 
obce ke schválení a v rozsahu v jakém se tyto pokyny odchylují 
od zadání územního plánu jsou jeho změnou. Územní plán by se 
dostal opět na počátek pořizování, tj. k zadání. Lhůta pořizování 
územního plánu by se podstatně prodloužila. 
Společnost xxxxxxxxxxxxx, může tento požadavek uplatnit jako 
návrh na pořízení územního plánu dle § 46 stavebního zákona, 
který by se řešil procesem pořízení změny územního plánu.  
 

mailto:rerucha@volny.cz


Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 223 

Z důvodu splnění zákonné podmínky hospodárnosti a úplnosti vydobytí 
nerostu dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), navrhovatel má záměr vydobýt štěrkopísek ve 
zbytku CHLÚ nacházejícím se v k.ú. Staré Ždánice. Realizací záměru 
není zvýšit objem těžby štěrkopísků v lokalitě, ale zachovat stávající 
objem produkce, aby nedošlo k narušení stávající rovnováhy této 
komodity na lokálním trhu. Z tohoto důvodu uvažuje pokračovat 
postupně v těžbě v dalším území tak, jak je uvedeno výše a v příloze 
tohoto textu. 
Realizovat výše uvedený záměr hodlá navrhovatel v souladu s 
požadavky na ochranu přírody a krajiny a s přihlédnutím k požadavkům 
územně plánovací dokumentace obce. Záměr před samotnou realizací 
bude z těchto a dalších hledisek přísně posuzován ještě v několika 
stupních různých řízení (ElA, územní řízeni, povolení těžby). Realizaci 
těžby dále hodlá navrhovatel provádět v těsné spolupráci s Obcí Staré 
Ždánice a s vlastníky pozemků. 

Na základě výše uvedeného žádám tímto o zahrnutí zájmového 
území do projednávaného ÚP Obce Staré Ždánice. 
 
Příloha č. 1: Vymezení zájmového prostoru po etapách a územích.  

Příloha č. 2: Situační mapka zájmového území 

21. podání dne 14.08.2014 Připomínka č. 13 
Nadepsaný úřad veřejnou vyhláškou ze dne 9. 6. 2014 stanovil termín k 
podání připomínek k návrhu územního plánu obce Staré Ždánice do dne 
13. 8. 2014. V této otevřené lhůtě podávám jako vlastník pozemků 
dotčených návrhem územního plánu následující připomínky. 

I. 

Pozemek parč. č. 1144 
Pozemek trvale stabilizovaně využíván jako ZPF , v návrhu nesprávně 
(částečně) uveden jako stabilizovaná plocha NSz. Pozemek je využíván 
s ohledem na ochranu vodního toku k produkci pícnin na orné půdě, 
uvedený stav je dotačně podporován ze strany MZ ČR. 

Část pozemku je navržena jako území NP - takový návrh není 
opodstatněný, historicky byl pozemek vždy ZPF (nejméně 500 let), došlo 
by ke snížení již tak prostorově omezené základny pro zemědělskou 
výrobu rodinné farmy vlastníka (nyní produkce pícnin, záměr zohledněný 
i návrhem ÚP specializované zahradnictví). 

Území je dostatečně přírodně chráněno existencí NRBK Opatovický 
kanál o šířce 40 metrů, jedná se o stabilně vyřešené území po dobu 
mnoha staletí. 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě I. vyhovuje. 
Plocha K14, která je určena pro plochu NP je na pozemku p.č. 
1144 zmenšena na 15 m od osy Opatovického kanálu. Kromě 
plochy Z12 je zbylá část pozemku zahrnuta do stabilizované 
plochy NSz, které hlavní využití je zemědělsky obhospodařovaná 
půda; produkce pícnin na orné půdě je v souladu s návrhem 
územního plánu. 
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Návrh vlastníka - s výjimkou nově plánované plochy Z12 s vymezením 
dle kapitoly A-1/3.4 pozemek ponechat v ZPF se zdůrazněním 
respektování hranic biokoridoru. 

II. 
Lokalita č. Z11 - RH2 - pozemek č. 1149 a navazující pozemek č. 
1107 
Na části pozemku je nesprávně uveden současný stav - ZP - zeleň 
přírodního charakteru v pásu o šíři nejméně 30 metrů. Ve skutečnosti je 
stav stabilizován zeleným pásem o šíři cca 15-20 metrů, zbývající část 
pozemku je zastavěná zpevněnou živičnou plochou. Do budoucna je 
možné přistoupit k rozšíření zeleného pásu na šířku biokoridoru - tj. 20 
metrů od středu vodního toku. Další rozšiřování je nadbytečné a 
nedůvodné. 

S návrhem využití další části lokality jak je uvedeno na str. 12 tabulka 13 
textové části návrhu ÚP souhlasím, upozorňuji však, že v jiných částech 
textu návrhu ÚP se zřejmou chybou při psaní objevily poznámky o 
„jezdeckém sportu". Dle sdělení zpracovatele jde o chybu, navrhuji její 
odstranění a nebudu věc (chybu v psaní) blíže odůvodňovat. 

V návrhu chybí zakreslení stavby dle územního souhlasu stavebního 
odboru Městského úřadu v Lázních Bohdaneč č.j. 0668/14/SO/PTo ze 
dne 31. 1. 2014. 

 

 

III. 
Pozemek č. 1109 

Uvedený pozemek je nesprávně označen jako ZV - veřejná zeleň. Tento 
pozemek nebyl nikdy veřejný a nikdy nebyl k veřejnému účelu užíván. 
Jedná se o soukromý pozemek „od nepaměti", který vždy byl využíván 
jako soukromá zahrada u objektu bydlení. Dle sdělení zpracovatele byla 
„veřejnost" dovozena z toho, že u pozemku je rozpadlá vrchní část 
oplocení nad základy. To je sice pravdou, ale zničení (a rozkradení) 
oplocení vandaly nemá žádný vliv na charakter pozemku. Pozemek 
nikdy neplnil žádnou veřejnou funkci a nyní je přípraven k opravě 
oplocení a k rekultivaci opět do podoby zahrady dle potřeb a možností 
vlastníka. 

Namítám proti zrušení napojení uvedeného pozemku na stávající silniční 
síť přes pozemek č 1108. 

Tato připomínka souvisí s nesprávně zakresleným současným stavem 
pozemku č. 1108 ve vlastnictví Obce Staré Ždánice. Tento obecní 

 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě II. vyhovuje. 
Plocha ZP je na pozemku 1149 zmenšena na 15 m od osy 
Opatovického kanálu. 
Projektant odstranil zřejmou chybu při psaní – z plochy RH2 
vypustil nesprávně uváděnou funkci  „jezdecký sport". Plocha 
RH2 byla v procesu pořizování změněna na plochu RH.  
Vydaný územní souhlas stavebního odboru Městského úřadu v 
Lázních Bohdaneč č.j. 0668/14/SO/PTo ze dne 31. 1. 2014 (ZS 
T-mobile) na pozemku p.č. 1107 dne 31.1.2016 pozbyl platnosti 
a ke dni 19.2.2016 nebylo příslušnému stavebnímu úřadu 
oznámeno započetí využití území dle vydaného územního 
souhlasu a ani na místě samém se od doby vydání územního 
souhlasu naprosto nic nezměnilo. Z těchto důvodů nebyl územní 
souhlas  do územního plánu zapracován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínce se v bodě III. vyhovuje. 
 
Pozemek č. 1109 je zařazen do plochy BV.  
Veřejná komunikace - jedná se o místní obslužnou komunikaci 
na pozemku 1108, který je dle územního plánu plochou BV - je v 
souladu s návrhem územního plánu; místní obslužné 
komunikace jsou přípustným využitím plochy  BV.  
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pozemek je nyní a historicky vždy byl veřejnou komunikací a slouží k 
obsluze pozemků č. 1109 a 299. 

Navrhuji, aby pozemek parc. č. 1109, který historicky vždy patřil do 
zastavěné části obce jako zahrada u domu (zaniklý mlýn), byl zařazen 
do lokality určené pro stavbu pro bydlení, neboť tím dojde i ke sjednocení 
hranice zastavěného území (nyní nesmyslně „vykousnuto"). Nadto tím 
vlastník pozemku může řešit bytové potřeby svých dospělých dětí - takto 
byl pozemek i pořizován a není vhodné ani potřebné vlastníka pozemku 
v záměru vybudování stavby pro bydlení v uvedeném území omezovat. 

Není rovněž správné bez dalšího zrušit obslužnou komunikaci pro 
pozemky č. 1109 a 299 a dopady přenést na vlastníky uvedených 
pozemků. Rozpor ohledně způsobu dalšího využití veřejné komunikace 
na pozemku č. 1108 navrhuji řešit v rámci tzv. řešení rozporů dle 
platného SZ. 

IV. 
Pozemek č. 1179 
Uvedený pozemek je v návrhu nesprávně označen jako stabilizovaný 
pozemek NP. 
Pozemek se ve skutečnosti nachází ve vymezeném dobývacím prostoru 
a je po dobu mnoha let vlastníkem užíván po dohodě s Obvodním 
báňským úřadem a držiteli těžebních práv několika způsoby. 

a) Z návrhu ÚP 
zcela vypadl stavební pozemek jako 
část pozemku č. 1179, když stavební pozemek pro výstavbu RD (a 
pro související části 
stavby-komunikace, mostek, přípojky apod.) je určen dle rozhodnutí 
stavebního úřadu v Lázních Bohdaneč č.j. T103/1734-764-
2000/Sou/929 jak uvedeno podrobně v bodě 2) podmínek rozhodnutí. 

b) část  pozemku 1179, 
přiléhající k domu čp. 206, je po dobu nejméně 12ti let užívána jako 
oplocená zahrada, a to v části mezi domem čp. 206 a stavebním 
pozemkem dle a), v zahradě je umístěna řada drobných staveb (na 
základě ohlášení SÚ). 

c) další část pozemku, 
tj. část mezi stavebním pozemkem dle a) a západní částí pozemku, je 
postupně po ukončení těžby rekultivována a vracena zpět svému účelu 
- ZPF. 

Vše shora uvedené zcela odpovídá platnému ÚP, kdy je plocha 
určena pro TTP, zahrady, sady a louky. 

Jako vlastník pozemku jsem postavil podnikatelské záměry na 
platném ÚP s velkým respektováním norem na ochranu přírody a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínce se vyhovuje. 
 
a) Na základě územního rozhodnutí stavebního úřadu v Lázních 
Bohdaneč č.j. T103/1734-764-2000/Sou/929 ze dne 23.7.2001 
bylo vydáno stavební povolení č.j. T95/1317-480-2002/Sou/857 
ze dne 31.7.2002. Dne 1.6.2017 provedl stavební úřad   kontrolní 
prohlídku stavby - fáze výstavby; v závěru protokolu z kontrolní 
prohlídky je uvedeno, že vydané stavební povolení pod č.j. 
T95/1317-480-2002/Sou/857 ze dne 31.7.2002 s nabytím právní 
moci dne 23.8.2002 je platné. Návrh územního plánu vymezil na 
pozemku parc.č.1179 (toho času 1179/1), zastavitelnou plochu 
Z19, která zohledňuje výše uvedené platné stavební povolení. 
Na základě této skutečnosti je pozemek p.č. 1179/1 a 1179/2 
(půvopdně 1179) plochou Z19 určenou pro plochu RN - rekreace 
- na plochách přírodního charakteru. V ploše Z19 je možné 
umístit jeden rodinný dům dle stávajícího platného stavebního 
povolení.   
b) část  pozemku 1179 (toho času 1179/1), přiléhající k domu čp. 
206, kde je umístěna řada drobných staveb a která je po dobu 
12ti let užívána jako oplocená zahrada, je zahrnuta dle § 58 odst. 
2 písm. a) do zastavěného území. Tato část zastavěného 
stavebního pozemku je vyjmuta z plochy nadregionálního 
biocentra NRBC 8 Bohdaneč. Projektant tento krok odůvodnil – 
jedná se o zpřesnění NRBC 8, tímto krokem nebude omezena 
funkčnost biokoridoru. 



Územní plán Staré Ždánice  

ŽALUDA, projektová kancelář 226 

nemohu být zbaven zásadní části pozemkové základny bez důvodu. 
Ochrana území je trvale řešena obhospodařováním půdy bez orby, 
aby byly ochráněny přiléhající vodní plochy, a to ve spolupráci s 
orgány ochrany přírody a MZv ČR. Rekultivované části jsou 
převáděny z orné půdy na pastviny a jsou spásány ekologicky šetrným 
způsobem ovcemi v oplocených plochách. V části pozemku bude 
zřízena včelí farma k produkci medu a k dalšímu posílení přírodní 
stability území. Pozemek je a historicky vždy byl součástí ZPF a je 
takto i užíván. Takovýto mnou provozovaný způsob užívání pozemku 
je i dotačně podporován. 

Navrhuji, aby tato část území byla ponechána v začlenění ZPF s 
omezením zemědělského využití na pastviny, TTP, sady, louky, 
zahrady. Ochrana NRBK Opatovický kanál a vodní plochy Oplatil je 
dostatečně zajištěna obecnými zákony na ochranu přírody a území 
není nijak poškozováno. Naopak - jako vlastník postupně odstraňuji 
degradační zásahy z dob dřívějších (nepovolené skládky apod.). 
Způsob ekologického hospodaření je kontrolován dle norem EU. 

K pozemku 1179 považuji za vhodné uvést, že veškeré aktivity mnou 

připomínkované a navrhované jsou plně souladné s existencí NRBC 8 

Bohdaneč - jak plyne z porovnání se schváleným územním plánem obce 

Stéblová, který v přiléhající části řeší totožné území. V území NRBC jsou 

přípustné dokonce nejen stavby pro bydlení, ale i zahrady, komunikace, 

stavby pro rekreaci a rekreační zóny. 

S ohledem na to, že textová část ÚP zmiňuje posílení rekreační funkce 

obce Staré Ždánice, je s podivem, že v okolí vodních ploch není 

navržena možnost využití k rekreaci v žádné části. Opět poukazuji na 

zásadní rozdíl s návazným územím obce Stéblová. 

Proto navrhuji do územního plánu dopracovat možnost zřízení rekreace 

na plochách přírodního charakteru, a to na břehové části (plocha Oplatil) 

pozemku 1179 od stavebního pozemku dle shora uvedeného územního 

rozhodnutí po jeho západní okraj, se stanovením podmínek: 

  Přípustné: 

- veřejná tábořiště, sportovní plochy, přírodní koupaliště, 
rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v 
nezastavěném území, pokud je třeba umístit jiné stavby pro 
obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako 

Území západně od navržené plochy RN leží ve stabilizované 
ploše NP; její využití je zeleň, tedy i louky, travní porosty. 
Součástí podmínek využití plochy NP je dočasné oplocení pro 
potřeby pastvy ovcí.  

Pozemek 1179 (toho času 1179/1, 1179/2) leží dle územního 
plánu v zastavitelné ploše Z19 určené pro plochu RN. 
Tento pozemek leží v ploše dobývacího prostoru Stéblová III, 
který byl vyhlášen v roce 1981, tj. před nabytím účinnosti horního 
zákona č. 44/1988 Sb., kdy se dobývací prostor stanovený podle 
předpisů před nabytím účinnosti tohoto zákona považuje za 
chráněné ložiskové území. Výše uvedený pozemek tedy leží 
v chráněném ložiskovém území a dle stanoviska dotčeného 
orgánu je nutné v těchto plochách respektovat horní zákon v 
celém rozsahu. 
Na základě výše uvedeného je do podmínek využití plochy Z19 
doplněno následující: 
- zastavitelná plocha leží v ploše dobývacího prostoru Stéblová 
III, který se  na povrchu považuje za plochu chráněného 
ložiskového území; veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s 
dobýváním, je možno povolit jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti 
Pozemek leží také v ploše nadregionálního biocentra NRBC 8 
Bohdaneč. Z tohoto důvodu bylo pro návrh územního plánu 
zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Do podmínek 
využití plochy Z19 jsou zapracovány podmínky Stanoviska 
příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměrů na životní 
prostředí. Pozemek hraničí s významným vodním dílem - 
Opatovickým kanálem; z důvodů jeho ochrany nutno zachovat a 
respektovat  jeho vegetační doprovod. Z těchto důvodů je do 
podmínek využití plochy Z19  doplněno - v ploše bude ponechán 
vegetační doprovod vodního toku Opatovického kanálu v šířce 
15 m od osy Opatovického kanálu na obě strany. V souvislosti s 
tímto jsou doplněny podmínky využití plochy RN a podmínky jsou 
doplněny také pro zpracování územní studie plochy Z19. 
 
Připomínka se odkazuje na Územní plán Stéblová; v tomto 
územním plánu jsou v prostoru NRBC 8 Bohdaneč pro potřeby 
rekreace plochy RN a RX. Plocha RN je nezastavitelná a slouží 
pro rekreaci pobytovou ve vazbě na vodní plochy; plocha RX je 
specifickou zastavitelnou plochou (v místě původního 
skladového areálu podniku Synthesia Pardubice), která má jasně 
dané podmínky její využití.     
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zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (obvykle plochy 
občanského vybavení) 

Podmíněně přípustné: 

- parkovací a odstavné plochy, drobné stavby pro občerstvení, 
sociální zázemí a související dopravní a technickou infrastrukturu, 
za podmínky že nedojde ke snížení kvality prostředí ve vymezené 
ploše 

Nepřípustné: 
- všechny ostatní stavby 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby - max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků - 10 % 

Takto vymezená plocha by byla vhodně propojena s navrženou 
rekreační plochou Z11, jejíž možnosti využití by byly poté smysluplně a 
přínosně posíleny. Komunikační propojení by bylo určeno výlučně pro 
pěší (ochrana vodních ploch) po lávce přes Opatovický kanál (dle 
územního rozhodnutí jak shora uvedeno), s parkováním vozidel 
rekreantů jak navrženo v textu využití ploch Z11. 

Celé řešení by mělo být podrobně zpracováno v územní studii ÚS2. 

V podrobnostech navrhuji obdobu řešení použitého pro ÚP Stéblová - 

není důvod k tomu, aby v tom samém území byl v jedné obci rekreační 

charakter podpořen a umožněn a v jiné nikoliv. 

V. 

K projednání připomínek a k případnému řešení rozporů nabízím 
veškerou součinnost. 
V případě potřeby mohu k žádosti doplnit relevantní dokumenty. 

Návrh ÚP Staré Ždánice  řeší koncepci rekreace formou návrhu 
plochy Z11, která je určená pro plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci a zastavitelné plochy Z19, která je určena pro plochu RN 
- rekreace - na plochách přírodního charakteru. Plocha RN je 
charakterizovaná jako nezastavěné území, ve kterém je 
evidováno platné stavební povolení na jeden RD. Plocha Z11 
bude zázemím rekreace jako zastavitelná a plocha RN (pozemek 
p.č. 1179/1, 1179/2) bude zázemím nezastavitelným - jako 
plochy určené k rekreaci v přírodě ve vazbě na vodní plochy.     
Podmínka zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu 
Z11 – US2 (původní označení) byla na žádost určeného 
zastupitele z návrhu územního plánu vypuštěna. Jedná se o 
plochu nevelkého rozsahu – 0, 8018 ha, která má stanovené 
podmínky její využití a také podmínky prostorového uspořádání; 
architektonickou část projektové dokumentace pro pozemní 
objekty a pro lávku přes Čertůvku může vypracovat dle návrhu 
územního plánu jen autorizovaný architekt. Urbanistická 
koncepce je pro vymezenou zastavitelnou plochu Z11 návrhem 
územního plánu stanovena dostatečně.  
Podmínka zpracování územní studie je doplněna do návrhu 
územního plánu pro plochu Z19 na základě požadavku 
dotčeného orgánu a také z důvodu neopomenutelných limitů 
v území. 
 

22. Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., Teplého 
2014, 530 02 Pardubice,  
zn. Ok/2014/v/926 ze dne 
12.8.2014, podání dne 
15.08.2014 

Připomínka č. 14 
K návrhu územního plánu obce Staré Ždánice máme následující 
připomínky:  
1.) Do výkresu širších vztahů (příloha B2-2) požadujeme zakreslit 
ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Oplatil (viz. příloha), které bylo 
vyhlášeno rozhodnutím č.j. RŽP 1488/02/FB/VOD, které vydal Okresní 
úřad v Pardubicích, referát životního prostředí dne 2.5.2002 a návrh 
ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Oplatil, o jehož vyhlášení 
jsme požádali Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí 
oddělení vodoprávní. Rozsah ochranných pásem vodního zdroje Oplatil 
je uveden v příloze.  
2.) Pro zastavitelnou plochu Z13, umístěnou v ochranném pásmu II. 
stupně, je v územním plánu navrženo funkční využití území OM 

Připomínce se v bodě 1.) vyhovuje. 
1.) Výkres širších vztahů územního plánu zobrazuje vazby na 
území sousedních obcí, popřípadě krajů a států; jakákoliv 
ochranná pásma, tj. limity využití území se ve výkrese 
nezobrazují. Limity využití území a další důležitá omezení 
v území se zobrazují v koordinačním výkrese. Ochranné pásmo 
I. stupně vodního zdroje Oplatil nemůže být v koordinačním 
výkrese zobrazeno, protože se nachází mimo řešené území. 
Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Oplatil dle sdělení 
dotčeného orgánu vyhlášeno není, což je v souladu s ÚAP 
Pardubice. (řízení o vyhlášení ochranného pásma Oplatil II bylo 
kvůli chybějícím podkladům zastaveno). Ochranné pásmo II. 
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občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední. Výstavbu v 
ochranném pásmu lze povolit za předpokladu kladného 
hydrogeologického posudku a souhlasu vodoprávního úřadu ( § 17 
zákona č. 254/2001 Sb.). 
3.) Likvidaci splaškových odpadních vod v lokalitě Ždánický Dvůr  ( 
stávající, rozvojová plocha Z13) požadujeme řešit odvedením na ČOV 
ve Starých Ždánicích.  
Příloha: 
Situace ochranného pásma 

stupně je v dokumentaci, koordinačním výkrese zobrazeno jako 
nevyhlášené dle ÚAP ORP Pardubice, aktualizace 2020. 
 
Připomínce se v bodě 2.) vyhovuje. 
Zastavitelná plocha Z13 a Z19 leží v ochranném pásmu II. stupně 
vodního zdroje Oplatil, které je zatím nevyhlášené. Jedna 
z podmínek využití zastavitelné plochy Z13  je podmínka, že 
realizace záměrů v této ploše nebude mít negativní vliv na 
kapacitu, kvalitu a vydatnost jímané vody vodního zdroje 
Hrobice-Čeperka-Oplatil.  
Vzhledem k tomu, že se v ochranném pásmu II. stupně nachází 
také plocha Z19, je podmínka doplněna i pro tuto plochu. 
 
Připomínce se v bodě 3.) vyhovuje. 
Jedna z podmínek využití zastavitelné plochy Z13  je podmínka, 
že způsob likvidace splaškových odpadních vod v zastavitelné 
ploše bude řešena jejich odvedením na ČOV ve Starých 
Ždánicích. 

23. Povodí Labe, státní podnik, 
Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové, zn. 
PVZ/14/25086/Ši/0 ze dne 
8.9.2014, podání dne 
11.09.2014 

Připomínka č. 15 
Obdrželi jsme oznámení společného jednání o návrhu územního plánu 
Staré Ždánice.  
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochu 
územních rezerv a plochy změn v krajině: 
 
• bydleni v RD venkovské - Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z8, Z9,  
• rekreace, plochy staveb pro hromadnou rekreaci - Z5, Z11,  
• bydlení v RD venkovské, zeleň soukromá a vyhrazená - Z7, 
• rekreace, plochy staveb pro hromadnou rekreaci, veřejná 

prostranství, veřejná zeleň, bydlení v RD venkovské - Z10, 
• plochy smíšené výroby - Z12, 
• občanské vybavení komerční zařízení malá a střední - Z13,  
• technická infrastruktura, plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady - Z14, 
• výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba - P1,  
• občanské vybavení, veřejná infrastruktura - P2,  
• bydlení v RD městské a příměstské - R1,  
• plochy přírodní - K1 - K14. 
 
Vyjádření správce povodí: 
 
Řešeným územím protéká významný vodní tok Opatovický kanál ve 
správě našeho podniku. V souvislosti s transformací ZVHS je Povodí 
Labe, státní podnik správcem také drobného vodního toku Ždánická 

Připomínce se vyhovuje. 
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stoka (IDVT 10185484). 
Podle § 49 úplného znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn a 
vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků, může správce významného vodního toku užívat pozemků 
sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry. Podél 
drobného vodního toku bude respektován volný nezastavěný pruh v 
šířce do 6 m od břehové čáry. 
Podél Ždánické stoky (v ÚPD uvedeno jako Čertůvka) jsou navrženy 
plochy změn v krajině (plochy přírodní) - K5 (Vegetační doprovod 
vodního toku Čertůvky, součást ÚSES), K6 (Vegetační doprovod 
vodního toku Čertůvky a navazující mimolesní zeleň, součást ÚSES) a 
K7 (Vegetační doprovod vodního toku Čertůvky a navazující mimolesní 
zeleň, součást ÚSES, veřejné prostranství). ÚP vymezuje prvky ÚSES 
LBC 45 Na Čertůvce (zahrnuje plochy K5 a K6), kde navrženým 
opatřením je lesnickým způsobem založit LBC s přirozenou druhovou 
skladbou a louky udržovat extenzívně a LBK 35 (K7) s návrhem doplnit 
břehový porost přirozenou druhovou skladbou a ornou půdu zatravnit. 
K předmětným změnám v krajině zdůrazňujeme, že navrhované úpravy 
v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti 
správce toku dle § 47 vodního zákona, tzn. navrhované doplnění 
břehového porostu musí umožnit přístup k toku za účelem jeho správy a 
údržby. Upozorňujeme dále, že nad obcí dochází k častému vybřežování 
Ždánické stoky (Čertůvky), způsob a rozsah založení ÚSES muže 
zhoršit odtokové poměry v území (obzvláště lesnický způsob založení 
LBC Na Čertůvce) a ohrozit tak přilehlou zástavbu. 
Zvýše uvedených důvodů nesouhlasíme s takto navrženými plochami 
(K5, K6 a K7) a požadujeme jejich rozsah a způsob založení včetně 
druhové skladby individuálně projednat s naším podnikem. 

 
Informace vyplývající z § 49 úplného znění zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), o 
způsobu provádění činností souvisejících se správou vodních 
toků, kdy může správce významného vodního toku užívat 
pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové 
čáry a že podél drobného vodního toku bude respektován volný 
nezastavěný pruh v šířce do 6 m od břehové čáry, je doplněna 
do textové části odůvodnění územního plánu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do textové části územního plánu je doplněno (pro plochy K5, K6 
a K7), že navrhované úpravy v rámci ÚSES nesmí výrazně 
omezovat či znemožňovat povinnosti správce toku dle § 47 
vodního zákona, tzn. navrhované doplnění břehového porostu 
musí umožnit přístup k toku za účelem jeho správy a údržby. 
Návrh způsobu a rozsahu založení ÚSES (plochy K5, K6 a K7) 
je upraveno s ohledem na časté vybřežování Ždánické stoky nad 
obcí a konkrétní řešení bude v dalším stupni projektové 
dokumentace individuálně s Povodím Labe projednáno 
(doplněno do textové části). 
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VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ÚP STARÉ ŽDÁNICE – 
PŘIPOMÍNKY 

 

Připomínka č. 1 

Vodovody a kanalizace, a.s. 

Teplého 2014 

530 02 Pardubice 

připomínka zn. Jo/2021/ÚP-1511 ze dne 25.05.2021 

připomínka podaná dne 27.05.2021 

 

Znění připomínky: 

Předložený návrh územního plánu vymezuje zastavěné území obce k 1.10.2020 a řeší plochy a podmínky jejich 
využití pro další rozvoj obce . 

Jedná se o zastavitelné plochy označené Z1 - Z19, plochu přestavby P1 a plochy rezerv s předpokladem 
výstavby cca 70 RD a byt.jednotek, ploch komunikací, hromadné rekreace a komerčních zařízení. 

Pro plochu Z6 ( BV pro 17 RD, PV) a plochu Z19 je stanoveno pořízení územní studie do 5 let. 

K řešenému rozsahu sdělujeme následující: 

1. Veřejný vodovod v obci je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.. Kanalizační systém 
a ČOV je v majetku a správě obce či jiného subjektu. 

2. Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se při běžném provozu v obci pohybuje na hodnotě cca 4,2 bar. 

3. Před zahájením jakékoliv další výstavby dle ÚP v obci musí být zkapacitněna stávající síť veřejného 
vodovodu. Pro řešení je nutná předcházející konzultace s VAK. 

4. Územní studie či regulační plán budou obsahovat návrh zásobení lokality pitnou vodou včetně potřebného 
zkapacitnění vodovodní sítě. Před dokončením VAK řešení odsouhlasí a nadále se stane závazným pro další 
využití území. Územní studie bude zpracována před podáním první žádosti o vydání územního rozhodnutí v 

lokalitě. 

5. Dohoda o parcelaci, územní studie ani regulační plán nebudou nahrazovat územní rozhodnutí využití území. 

6. Stávající ani případně nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu není a nebude v lokalitě vodovodem 
požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení §8, 
odst.10 zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty tedy nebudou označovány 
jako požární. 

7. Budou respektovány trasy stávajících a nově budovaných tras vodovodů a kanalizací včetně jejich 
ochranných pásem min v rozsahu dle zákona č.274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

S pozdravem 

 

Podpis: 

Ing. Pavel Janoušek, v.r. 

vedoucí PTO 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je ve všech bodech bezpředmětná. 

  

Odůvodnění: 

1. Tato informace je v textové části územního plánu uvedena.  

2. Jedná se o informaci, která nemá vliv na koncepci technické infrastruktury. 

3. Koncepce řešení vodovodu před zahájením výstavby dle územního plánu je pro  jednotlivé lokality popsána 
v kapitole A1-4.2 Technická infrastruktura. Při řešení projektové dokumentace je povinností projektanta 
postupovat v souladu s § 159 stavebního zákona a působit v součinnosti s vlastníky technické 
infrastruktury.  
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4. Územní plán obsahuje podmínku zpracování územní studie pro zastavitelné plochy Z6 a Z19. V těchto 
plochách je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování o změnách v území; tj. před podáním 
jakýkoliv žádosti o vydání územního rozhodnutí v zastavitelných plochách musí být nejdříve zpracovaná 
územní studie. Územní plán obsahuje v kapitole A1-11 požadavky a podmínky pro zpracování studie - 
jedním z požadavků je, že řešení územní studie je nezbytné konzultovat se společností VAK Pardubice. 
Územní plán neobsahuje žádnou lokalitu s podmínkou zpracování regulačního plánu. 

5. Dohoda o parcelaci ani územní studie nenahrazují dle stavebního zákona územní rozhodnutí; regulačním 
plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v územním plánu nejsou plochy a koridory, ve kterých je 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

6. Požární odběr vody pro účely požárních zásahů je řešen v kapitole  A1-4.5 Požadavky na civilní ochranu. 
Informace, že stávající ani případně nově vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu není a nebude v 
lokalitě vodovodem požárním je v této kapitole obsažena.  

7. Požadavek na respektování stávajících tras veřejných vodovodů a kanalizací včetně souvisejících zařízení 
a jejich ochranných pásem min. v rozsahu zák.274/2001 Sb., je součástí odůvodnění územního plánu. 

 

Připomínka č. 2 

připomínka podaná dne 03.05.2021 

 

Znění připomínky: 

Jako vlastník pozemků p.č. 329/5 a 342/1 v k.ú. Staré Ždánice Vás upozorňuji na současný stav pozemků v 
katastru nemovitostí a jejich vztah ke koordinačnímu výkresu územního plánu Starých Ždánic, verzi s datem 

IV/2021. 

V lokalitě Z15 je šedou barvou zakreslený koridor pro budoucí komunikaci na sever ze silnice 333. Vlastnická 
struktura pozemků je na tento koridor pro komunikaci připravená na pozemcích 329/5 a 342/1. Ve skutečném 
měřítku se jedná o nepřesnost cca 5 metrů. Je zřejmé, že se jedná o drobnou odchylku a věřím, že je možně ji 
upravit. 

Dělení pozemku 342/1 bylo schváleno 6.3.2018 Sdělením Zn. MULB/01040/2018/SO/VBe a 5.11.2019 
Závazným stanoviskem Zn. OHA/107367/2019/Zm. O dělení pozemků jsem žádal tak, abych v souladu s 
výkresem územního plánu vytvořil koridor pro komunikaci. Předchozí verze výkresu územního plánu dostupná 
na webových stránkách pardubice.eu byla označena datem 7/2016 a neměla aktuální podkres katastrální 
situace. Proto jsem si drobné odchylky všiml až nyní. 

Děkuji a jsem s pozdravem 

 

Podpis: 

xxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 

Plocha PV v zastavitelné ploše Z15 je zakreslena dle stávající katastrální mapy, tj. na vymezených pozemcích 
parc.č. 329/5 a 342/1 k.ú. Staré Ždánice.  

 

Odůvodnění: 

Jedná o drobnou odchylku, která je v návrhu zastavitelné plochy Z15 napravena.   

 

Připomínka č. 3 

připomínka podaná dne 01.06.2021 

 

Znění připomínky: 

Nadepsaný úřad veřejnou vyhláškou stanovil termín k podání připomínek a námitek k návrhu územního plánu 
obce Staré Ždánice do dne 1. 6. 2021. V této otevřené lhůtě podáváme následující připomínku. 

 

Součástí řešeného území je i plocha pro těžbu nerostů - dobývací prostor Stéblová III. Držitelem těžebních práv 
je naše organizace. 
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Při zpracováni návrhu územního plánu je zjevně s touto informací pracováno, protože je správně v příslušných 

pasážích návrhu uváděno: 

 

umisťováni staveb a zařízeni v plochách výhradních ložisek, chráněných ložiskových územích a 
dobývacích prostorech, které nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek, to je možné jen za podmínky, 
že neznemožní nebo neztíží dobývání výhradního ložiska. 

 

Návrh však nepočítá s tím, že v předmětném dobývacím prostoru je přípustné a prioritní umisťování staveb a 
zařízení v plochách výhradních ložisek, chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech, 
které souvisí s dobýváním výhradních ložisek. 

 

Navrhujeme, aby byl návrh v tomto smyslu dopracován - doplněn, protože předložené znění by znemožnilo 
případnou budoucí těžbu. 

Navrhované využití nesporujeme, pouze žádáme doplnění tak, aby bylo umožněno případné budoucí vydobytí 
zásob štěrkopísků. 

Připomínku jsme připraveni s pořizovatelem konzultovat a na řešení aktivně spolupracovat. 

S pozdravem 

 

Podpis: 

xxxxxxxxxx, v.r. jednatel 

  

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředemětná. 

V návrhu územního plánu podmínky využití ploch zůstanou beze změn. 

Odůvodnění: 

Dobývací prostor Stéblová III. je evidován v dokumentu Územně analytické podklady, Aktualizace 2020 (dále 
jen „ÚAP 2020), jako limit v území -  dobývací prostor Stéblová III. s ukončenou těžbou (Zdroj informace 
Obvodní báňský úřad pro kraje Hradec Králové a Pardubice). Na předmětném území je dále dle ÚAP 2020 
evidován limit - ložisko nerostných surovin, Ložisko výhradní Stéblová 3 a Lázně Bohdaneč (zdroj informace 
Česká geologická služba).  Ložisko výhradní Stéblová 3 je součástí dobývacího prostoru Stéblová III a dále je 
v ÚAP 2020 evidován limit chráněné ložiskové území s názvem Lázně Bohdaneč (zdroj informace Česká 
geologická služba). Všechny uvedené limity v území návrh územního plánu respektuje.  

Výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory leží dle návrhu územního plánu ve 
stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem využití - NZ – plochy zemědělské, NP – plochy přírodní, NL – 
plochy lesní, W – plochy vodní a vodního hospodářství a v zastavitelné ploše Z19 určené pro plochu RN – 
rekreace na plochách přírodního charakteru.  

Výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory jsou v územním plánu zapracovány v 
koordinačním výkrese jako limity využití území, které jsou územním plánem respektovány a chráněny; všechny 
výše uvedené plochy s rozdílným způsobem využití mají ve výčtu podmínek jejich využití uvedeno následující 
nepřípustné využití: 

- umisťování staveb a zařízení v plochách výhradních ložisek, chráněných ložiskových územích a dobývacích 
prostorech, které nesouvisí s dobýváním výhradních ložisek, to je možné jen za podmínky, že neznemožní nebo 
neztíží dobývání výhradního ložiska. 

Územní plán současně stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů v plochách nezastavěného území 
zasahujících do dobývacího prostoru, výhradních ložisek a CHLÚ nevylučuje. Textová část územního plánu má 
v kapitole A1-6.3 Obecné podmínky funkčního využití ploch uvedené „Doplňující podmínky pro využití ploch s 
rozdílným způsobem využití“, z nichž jedna je následující: 

- „stavby a zařízení neuvedená v regulativech jako hlavní, přípustné a nepřípustné využití se nechávají na úvaze 
příslušného úřadu s podmínkou, že nebude změněn smysl využití dané plochy - přitom je určující specifikace 
hlavního využití plochy“. 

Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů dle § 18 odst. 5 stavebního zákona nejsou v plochách 
nezastavěného území zasahujících do dobývacího prostoru, výhradních ložisek a CHLÚ výslovně vyloučeny.  
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B – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B2 GRAFICKÁ ČÁST 

B2 
 
 

SEZNAM VÝKRESŮ 

B2-1 Koordinační výkres       1 : 5 000 

B2-2 Výkres širších vztahů      1 : 10 000 

B2-3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 
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POUČENÍ  

Proti Územnímu plánu Staré Ždánice, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze 
dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu podat opravný 
prostředek. 

 
 

……………………………     …………………………… 

Ing. Martin Korunka, starosta obce Milan Ansorge, místostarosta obce 
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C – OSTATNÍ ÚDAJE 

C1 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU 
 

Územní plán Staré Ždánice 

 

Objednatel: 

Obec Staré Ždánice 
Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice 
IČO: 00 274 321 
zastoupená, Ing. Martinem Korunkou, starostou obce 
tel.: 731 602 047. e-mail: starosta@starezdanice.cz  

 

Pořizovatel: 

Magistrát města Pardubice, 
Odbor hlavního architekta, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
zastoupená Ing. arch. Marianou Zmítkovou 
tel.: 466 859 131, 466 859 218, e-mail: www.pardubice.eu 

 

Architekt / projektant: 

Návrh pro společné jednání a návrh pro veřejné projednání: 

Sdružení U3 
5. května 472, 538 21 Slatiňany  
tel. 602 422 907, e-mail: rerucha@volny.cz  
Ing. arch. Jiří Řeřucha (ČKA 00815), Ing. arch. Kateřina Sedláčková  
Autorský tým: 

územní plánování    Ing. arch. Jiří Řeřucha 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková 

doprava     Jiří Stránský 
vodní hospodářství   Ing. Daniel Kotaška 
zásobování el. energií   Ing. Petr Koza 
zásobování plynem   Ing. Jiří Pešek 
územní systém ekologické stability  Ing. Eva Tmějová 

 

Návrh pro opakované veřejné projednání a čistopis ÚP: 

ŽALUDA, projektová kancelář 

Železná 493/20, 110 00 Praha 1, kancelář: Na Březince 1515/22, 150 00 Praha 5 

tel. 737 149 299, e-mail: eduard.zaluda@gmail.com 

Ing. Eduard Žaluda (ČKA 4077) 

Autorský tým:  Ing. Eduard Žaluda 

RNDr. Ing. Miroslav Vrtiška 

Ing. arch. Alena Švandelíková 

Ing. arch. Rostislav Aubrecht 

Mgr. Michal Bobr 

Datum: duben 2022   
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C – OSTATNÍ ÚDAJE 

C2 
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