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Zastupitelstvo obce Dolany, příslušné podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., po územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákona), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13  a 
přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
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A. VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Dolany. Zastavěné území je vymezeno 
ke dni 30.7.2014. 

 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE J EHO 
HODNOT 

 
Návrh koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, její plošné a prostorové 

uspořádání vychází z historického vývoje obce, jejího charakteru, podmínek a možností jejího 
dalšího rozvoje a předpokládaného celkového vývoje obce při respektování přírodních a 
krajinných hodnot řešeného území. Základním cílem rozvoje obce je vytvořit územní 
předpoklady pro stabilizaci obce a úměrný nárůst počtu obyvatel, vyvážený vztah kvalitních 
životních podmínek, sociální soudržnosti a hospodářský rozvoj. 

K dosažení těchto cílů je potřeba: 

- obec rozvíjet jako souvislý celek zastavitelných ploch a nezastavitelných ploch 

- vytvořit dostatečnou nabídku zastavitelných ploch pro bydlení ve formě rodinných 
domů s ohledem na potenciál rozvoje území 

- vytvořit příznivé podmínky pro podnikání, sportovní a rekreační vyžití 

- vytvořit podmínky pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zejména 
v souvislosti s plánovaným rozvojem obytné zástavby a občanského vybavení a rekreace, 
respektovat nadřazené koridory a ochranná pásma technické infrastruktury 

- upřesnit prvky územního systému ekologické stability 

- respektovat kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy nemovité kulturní 
památky, architektonicky cenné stavby a soubory, prostory se zachovalou urbanistickou 
strukturou 

- nevytvářet ve volné krajině nová sídla nebo samoty 
 

 
B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

 
- vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj sídla formou komplexního návrhu 

uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální 
soudržnosti a kvalitních životních podmínek 

- čelit nepříznivému trendu klesajícího přirozeného přírůstku obyvatel vytvořením 
územně technických podmínek pro kvalitní bydlení a rozvoj pracovních příležitostí (v území 
se předpokládá rozvoj občanského vybavení, rekreace, těžby štěrkopísků a služeb výrobního 
charakteru), podporou mladých rodin zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva, vytvořit 
podmínky pro život seniorů 

- vymezením ploch pro sportovní vyžití a rekreaci na místě současné těžby štěrkopísků 
vytvořit atraktivní podmínky pro rekreanty a obyvatele obce  

- zajistit dobrou obslužnost území - vytvářet územně technické podmínky pro rozvoj a 
revitalizaci míst sociálních kontaktů, obsluhu dopravním a technickým zařízením 

- stanovit podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, vytvářet územně technické 
podmínky pro dotváření krajiny 

- vytvářet předpoklady pro nové využití opuštěných či neadekvátně využívaných 
objektů a ploch;  

- upřesnit územní systém ekologické stability  
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- chránit přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet 
podmínky pro uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování extravilánové 
složky území;  

 

B.2 OCHRANA ROZVOJ A HODNOT V ÚZEMÍ OBCE 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných 
a chráněných hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z 
nutnosti zachování charakteru urbanistické struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné 
krajiny a respektování krajinného rázu. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve 
výkrese č.2 Hlavní výkres. 

 
Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot: 
- respektovat vymezené hodnoty území, veškeré děje, činnosti a zařízení musí zachovat 

kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního prostředí, nesmí zde být umístěny 
stavby, které by znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, 
vzhledem, účinky provozu a použitými materiály hodnoty území, jejich prostředí a estetické 
působení v prostoru sídla a krajiny 

- řešení ploch veřejných prostranství, zeleně a dopravní infrastruktury bude odpovídat 
významu a charakteru místa 

- respektovat objekty přispívající k identitě území (nemovité kulturní památky, 
charakter návsi, drobné sakrální stavby, památníky, pomníky a sochy…) včetně jejich okolí 

Hodnoty urbanistické, architektonické, kulturně - historické 

- chránit prostorové uspořádání obce včetně NKP, historicky cenných objektů (drobné 
sakrální stavby, křížky),  

- novou rodinnou výstavbu a přestavbu realizovat v duchu přírodní vesnické 
urbanistické struktury, zachovávající charakter a měřítko obce,  

- zachovat významné plochy sídelní zeleně – plochy přispívající k harmonii v území, 
odstranění vzrostlé zeleně je přípustné v případě její náhrady za zeleň vhodné druhové 
skladby a vhodného umístění 

- pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště – pro ochranu a zachování piety okolo 
hřbitova je ve vzdálenosti 100 m od stávajícího areálu 

Hodnoty přírodní a krajinné 

- rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce 
tvořeného lesy a krajinnou zelení, jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch a 
toků…) včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně a koordinací s územním systémem 
ekologické stability 

- v nezastavěném území realizovat výsadby dřevin, dle stanovištních podmínek, podél 
vodních toků a melioračních kanálů 

- neměnit charakter přírodních horizontů sídla (kromě havarijních stavů nesmí se 
odlesnit, trvale vykácet vzrostlá zeleň, v případě havarijních stavů je nutno zajistit obnovu) 

- plochu po ukončení těžby rekultivovat a využít pro letní rekreaci – vodní sporty, 
koupání 

- chránit plochy v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Bohdaneč  

Hodnoty přírodně – civilizační 

- prostupnost krajiny – stávající cestní síť v krajině, cyklotrasy 

- občanskou vybavenost veřejného charakteru 

- technickou infrastrukturu 

- obslužnost hromadnou autobusovou dopravou 
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- prvky meliorační soustavy 

- chráněná ložisková území, ložiska výhradní plocha, dobývací prostory 

B.2 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO  

PROSTŘEDÍ 

V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí. Územní rozsah je vymezen v grafické části ve 
výkrese č. 5 Koordinační výkres. 

-  respektovat pásmo ochrany hřbitova 
- odkanalizování a čištění odpadních vod 
- max. dopad negativních vlivů (v plochách výroby, sportu…): 

- pro tyto plochy (jedná se o plochy stávající i navrhované) platí, že dopad 
negativních vlivů (např. hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy 
rozdílného využití, negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího 
i navrhovaného chráněného venkovního prostoru staveb 

- chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové 
koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi 
páchnoucích látek, rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu 
prostoru; páchnoucí látky z chovu hospodářských zvířat nesmí být v ovzduší obsaženy 
v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo 
- Záměr na umístění nových staveb pro výrobu v blízkosti stávajících či navržených 

ploch bydlení v RD – venkovských bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže 
na stávající plochy bydlení v RD - venkovské s tím, že nejpozději v rámci územního řízení 
pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby bude prokázáno, že celková hluková 
zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru a chráněných venkovních prostorách staveb (např. stávající plochy VZ 
severovýchodně obce, plocha VS ve střední části obce). 

- Záměr na umístění objektů pro bydlení a jiných chráněných venkovních prostor 
(např. plocha pro sport, rekreaci) u stávajících ploch výroby bude posouzen z hlediska 
předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné prostory budou u 
stávající plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
že celková hluková zátěž z výrobní plochy nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb (např. 
plocha Z9). 

- Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení je 
stanovena podmínka specifikující nepřípustné využití, a to o nepřípustné využití pro veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou 
mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků 
musí být prokázáno v rámci územního řízení) 

 
B.3. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJ Ů, ZEMSKÉHO POVRCHU, 

PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD 
 
V rámci územního plánu jsou navrženy zásady a opatření na ochranu krajiny: 
 
- ochrana melioračních zařízení – u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo 

celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plochy) před zahájením výstavby provést úpravu 
drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění 
zamokřením navazujících ploch (plochy pro bydlení Z9, Z10, Z11 a plocha pro zemědělskou 
výrobu Z12) 

- ÚP důsledně řeší čištění odpadních vod v celém řešeném území 
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- ochrana přístupu k vodotečím – podél vodotečí bude zachován přístupný pruh 
pozemků v šířce 6 – 8 m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby 
(např. oplocení…), které by zamezily volnému přístupu k vodoteči 

- ochrana chráněných ložiskových území, výhradních ložisek, dobývacích 
prostorů 

- ochrana ploch v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Bohdaneč  

 
 
 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- 
TELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Dolany zahrnující katastrální území 
Dolany u Pardubic o výměře 646 ha. V řešeném území se nachází pouze obec Dolany. 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
- Zachovává kontinuitu vývoje sídla v návaznosti na původní územní plán a jeho 

změny. 
- Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 

respektování krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno převážně v 
návaznosti na zastavěné území. 

- Vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu vytváří územní plán 
podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva a udržení 
obyvatel v sídle. 

- ÚP vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru 
(stabilizovaný areál výroby a skladování), v sekundárním sektoru (stávající plochy smíšené 
obytné), v terciálním sektoru a v cestovním ruchu (posílení služeb a turistické infrastruktury v 
rámci ploch se smíšeným využitím). 

- Navržené koncepční zásady umožní zajistit dostatečné technické vybavení a obsluhu 
území, vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení cyklistických tras 

 
PLOCHY BYDLENÍ  
Jsou stabilizovány plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské. Nové plochy 

pro bydlení v rodinných domech jsou navrženy zejména na okrajích zastavěného území. Jsou 
navrženy na severním a jižním okraji obce, při východní hranici zastavěného území.   

 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Jsou stabilizovány plochy smíšené obytné - venkovské. Nová je navržena v návaznosti 

na stávající plochy smíšené obytné. 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
Jsou stabilizovány plochy. 
 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Stávající plochy (veřejné i komerční občanské vybavení, hřbitov, sport) jsou 

stabilizovány. Pro občanské vybavení – veřejná infrastruktura a tělovýchovná a sportovní 
zařízení jsou vymezeny 3 nové plochy, což je vzhledem k velikosti obce přiměřené a 
dostatečné. 

 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Stávající plochy jsou stabilizovány, nová je navržena pro obsluhu budoucí plochy 

rekreace a občanského vybavení. 
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Stávající plochy zemědělské jsou stabilizovány, navržena je nová plocha pro rozšíření 

zemědělské výroby. 
 
PLOCHY REKREACE 
Navržena je nová plocha rekreace na plochách přírodního charakteru podél budoucí 

vodní plochy sloužící k rekreaci po ukončení těžby štěrkopísků. 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající plochy jsou stabilizovány, nové plochy nejsou navrženy. 

 
 
C.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ŘESTAVBY 
 
V územním plánu jsou navrženy následující lokality: 
 
- bydlení v RD –venkovské ( funkční plocha BV ): ..    Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, Z9 

              Z10, Z11, Z17 

- smíšené obytné - venkovské ( funkční plocha SV ): ..                                         Z4 

- občanská vybavenost - veřejná infrastruktura (  funkční plocha OV ):   Z8, Z13 

- občanská vybavenost – tělovýchovná a sportovní zařízení ( funkční plocha OS ):  

                                                                                                                              Z14        

- výroba a skladování - zemědělská výroba ( funkční plocha VZ ):                   Z12 

- prostranství veřejné ( funkční plocha PV ): ..                                                    Z15 

- rekreace – na plochách přírodního charakteru (funkční plocha RN ):           Z16 

          

 

 Plocha Popis plochy 

Z1 

Rozloha plochy: 0,28 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji obce v proluce mezi zástavbou a hřbitovem. 
Pozemek je určený pro výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní 
komunikaci. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a 
elektrické energie.  

Z2 

Rozloha plochy: 0,49 ha 

Funkční využití: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji zastavěného území v proluce mezi 
zástavbou, silnicí a vodotečí. Pozemek je určený pro výstavbu RD. RD budou 
napojeny na silnici III.třídy. Požaduje se respektovat ochranné pásmo vodoteče 
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a ochranné pásmo lesa. Plocha bude napojena na stávající řady vody, 
kanalizace, plynu a elektrické energie. 
Pozn. Lokalita je převzata ze změn č.3 ÚPO Dolany.  

Z3 

Rozloha plochy: 0,95 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území. Lokalita je 
určena pro výstavbu RD. Plocha bude napojena na stávající řady vody, 
kanalizace, plynu a elektrické energie. 

Z4 

Rozloha plochy: 0,90 ha 

Způsob využití plochy: SV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází ve střední části obce na východním okraji zastavěného území 
v proluce mezi zástavbou a vodotečí. Pozemek je určený pro smíšenou 
zástavbu venkovskou – kombinace bydlení a výroby. Požaduje se respektovat 
ochranné pásmo vodoteče a procházející lokální biokoridor. Plocha bude 
napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a elektrické energie. 

Z5 

Rozloha plochy: 1,16 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází ve střední části obce na východním okraji zastavěného území 
v proluce mezi zástavbou a vodotečí. Pozemek je určený pro výstavbu RD. 
Požaduje se respektovat ochranné pásmo vodoteče a procházející lokální 
biokoridor. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a 
elektrické energie. 

Z6 

Rozloha plochy: 0,58 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází ve střední části obce při západní hranici zastavěného území. 
Pozemek je určený pro rozšíření zahrad stávajících RD.  
 

Z7 

Rozloha plochy: 0,11 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území za obecním úřadem. 
Lokalita je určena pro výstavbu jednoho RD. Přístup na pozemek je ze silnice 
III.t řídy. 

Z8 

Rozloha plochy: 0,05 ha 

Způsob využití plochy: OV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území za obecním úřadem. 
Lokalita je určena pro rozšíření plochy za obecním úřadem a školkou. Přístup 
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na pozemek je ze stávající zahrady školky. 

Z9 

Rozloha plochy: 1,86 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na severním okraji obce. Pozemek je určený pro výstavbu 
RD. Lokalita bude napojena na silnici III.třídy novou křižovatkou.  
 
Podmínka využití plochy – v dalším stupni projektové přípravy (při územním 
řízení, ohlášení) bude doloženo, že hluk ze stávajícího zemědělského areálu 
v této lokalitě nepřekročí hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Z10 

Rozloha plochy: 0,58 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na západním okraji zastavěného území obce. Pozemek je 
určený pro výstavbu RD. Požaduje se respektovat ochranné pásmo silnice. 
Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a elektrické 
energie. Plocha bude napojena na silnici III.třídy jednou novou křižovatkou. 

Z11 

Rozloha plochy: 1,32 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na severozápadním okraji zastavěného území obce. Pozemek 
je určený pro výstavbu RD. Požaduje se respektovat ochranné pásmo silnice a 
prvky ÚSES (lokální biokoridor a biocentrum). Plocha bude napojena na 
stávající řady vody, kanalizace, plynu a elektrické energie. Plocha bude 
napojena na silnici III.třídy jednou novou křižovatkou. 

Z12 

Rozloha plochy: 4,96 ha 

Způsob využití plochy: VZ 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na východním okraji řešeného území ve vazbě na areál ZOD. 
Pozemek je určený pro rozšíření areálu zemědělského střediska, plocha  výroby 
a skladování – zemědělská výroba. Lokalita bude napojena na silnici III.třídy 
jedním sjezdem. 

Z13 

Rozloha plochy: 1,35 ha 

Způsob využití plochy: OV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji obce mezi sportovním areálem a hřbitovem. 
Plocha je určena pro výstavbu objektů občanské vybavenosti se zaměřením na 
sociální služby. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. Požaduje se 
respektovat procházející lokální biokoridor. 

Z14 Rozloha plochy: 2,35 ha 
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Způsob využití plochy: OS 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji obce v návaznosti na sportovní areál. 
Pozemek je určený pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Lokalita bude napojena na místní komunikaci. Po západním okraji lokality 
bude respektován lokální biokoridor procházející podél vodoteče. Dále bude 
respektováno ochranné pásmo lesa. Při severní hranici lokality je navržen pás 
přechodové zeleně směrem ke stávajícímu lesnímu pozemku – plocha změn v 
krajině K3.  
Podmínkou využití plochy je řešit areál tak, aby byly dodrženy limity hluku 
z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor 

Z15 

Rozloha plochy: 1,37 ha 

Způsob využití plochy: PV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji obce v návaznosti na sportovní areál.  
Pozemek je určený pro parkoviště a veřejné prostranství pro stávající i 
navržený sportovní areál a budoucí rekreační areál. Lokalita bude napojena na 
silnici III.t řídy jedním sjezdem. Požaduje se respektovat ochranné pásmo lesa. 

Z16 

Rozloha plochy: 8,02 ha 

Způsob využití plochy: RN 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází na jižním okraji obce v návaznosti na vodní plochu 
těžebního prostoru. Lokalita bude napojena na místní komunikaci. Požaduje se 
respektovat ochranné pásmo lesa. Podmínkou využití plochy je zrušení 
dobývacího prostoru po vytěžení zásob výhradního ložiska, odepsání 
případných nevytěžených zásob v území přiléhajícím k lokalitě, likvidace 
hlavních důlních děl. 

Z17 

Rozloha plochy: 0,08 ha 

Způsob využití plochy: BV 

Specifické podmínky: 

Plocha se nachází v jižní části obce v proluce mezi zástavbou. Pozemek je 
určený pro výstavbu RD. Požaduje se respektovat ochranné pásmo vrchního 
vedení VN a trafostanice. Plocha bude napojena na stávající řady vody, 
kanalizace, plynu a elektrické energie. Plocha bude napojena na silnici III.třídy 
jedním sjezdem. 

 
V rámci územního a stavebního řízení k  jednotlivým záměrům budou preferována 

nebo přímo vyžadována taková architektonická a technická řešení staveb, která by omezila 
nebo přímo vyloučila jejich případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a 
podzemních vod a na odtokové poměry dotčených lokalit. 

 
Plochy přestavby 
 
Plochy přestavby nejsou navrženy. 
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Systém sídelní zeleně 
 
V rozvojových budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, 

ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. Při výsadbě 
zeleně bude respektována vyhláška č. 177/1995 Sb.  

 
 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK  PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

 

D.1. Doprava 

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. 

Doprava silniční 

Stávající dopravní kostra silnic III.třídy je zachována a nejsou navrhovány žádné 
změny. Nové lokality budou napojeny na stávající místní komunikace a silnice III.třídy.  

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob bude i nadále zajišťována autobusovými  linkami. S ohledem 
na zátěž komunikační sítě a četnost linek není nutno řešit zastávkový záliv mimo vozovku 
pro linkové autobusy. 

 

D.2. Vodní hospodářství 
 
D.2.1. Zásobování vodou 

V obci Dolany je vybudován vodovod, který pokrývá téměř celé území obce.  
V lokalitách navrhovaných investičních aktivit budou navrženy zaokruhované 

zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle 
příslušných norem a vyhlášek. Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s 
vodovodními řady soukromých zdrojů. Pro odběry požárního zásahu budou využívány 
vodovodní řady.  

 
D.2.2.  Kanalizace 

V obci bude zachován stávající způsob odkanalizování – tlaková kanalizace 
s napojením do stávající ČOV umístěné v k.ú. Lázně Bohdaneč. Lokality budou napojeny 
novými řady na hlavní větve kanalizace. Dešťové vody z RD budou zasakovány na 
pozemcích RD. Dešťové vody z komunikací budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, 
která je zaústěna do stávajících vodotečí. 

V řešeném území je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu zastavitelných 
ploch zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou. 

D.3. Elektrorozvody 

Lokalita Dolany je zásobována elektrickou energií ze stávajícího systému 35 kV – 
vrchní vedení VN č. 815. Kmenové vedení prochází severovýchodní částí řešeného území. 
Z tohoto kmenového vedení jsou provedeny přípojky pro jednotlivé trafostanice v obci. 
Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení 
příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. 

Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající 
rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem. 
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D.4. Telekomunikace 

V obci Dolany je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Nově navržené lokality 
budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení. 

Požaduje se respektovat ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku Armády 
ČR a ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení. 

D.5. Zásobování teplem a plynem 

Obec je plně plynofikována. Obec je připojena na STL zásobní síť od obce Libišany a 
Staré Ždánice. Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 MPa. Novou 
zástavbu lze připojit na STL plynovodní řady, jejich prodloužením. 

D. 6. Nakládání s odpady 

Odvoz a zneškodňování tuhých odpadů zajišťuje v obci v oblasti komunálního odpadu 
oprávněná organizace. Separované složky odpadu – sklo, papír a plast – odváží a likviduje 
stejná společnost, nebezpečné odpady jsou odváženy 2 x ročně. Velkoobjemový odpad je 
odvážen dle dohody.  

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Vzhledem k blízkosti dálnice D11 a výhledovému rekreačnímu využití vodních ploch 
vzniklých těžbou, lze předpokládat určitý rozvoj občanské vybavenosti. Z těchto důvodů jsou 
navrženy rozvojové lokality pro rekreaci, sport a veřejné prostranství. Pro nabídku sociálních 
služeb pro občany obce je navržena plocha Z13. Pro rozvoj sportovních aktivit je navržena 
plocha Z 14. Drobné stavby občanské vybavenosti spojené např. s bydlením lze situovat do 
ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
           

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích 
projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných ploch v souladu 
s vyhl. č.501/2006 Sb.. Nové veřejné prostranství je rovněž vymezeno v lokalitě Z15 jako 
součást rekreačního areálu. 

 
 
 
 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 
Nezastavěné  území obce je rozděleno na následující plochy s rozdílným způsobem 

využití, pro které jsou stanoveny regulativy pro využití území: 
• Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro 

převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V řešeném území 
jsou tyto plochy vymezeny v převážné části území kromě jihovýchodní části území;  

• Plochy lesní (NL) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 
funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou v území 
tvořeny nevelkými lesními plochami na jihovýchodním okraji řešeného území a dále menšími 
lesy roztroušenými v zemědělské části krajiny;  

• Plochy přírodní (NP) – tvořené stávající i navrhovanou ekologickou kostrou území, 
zde představovanou prvky systému ekologické stability krajiny nadregionálního, regionálního 
a lokálního charakteru. Jedná se o plochy, kde je jednoznačně nad všechny ostatní zájmy 
postaven zájem ochrany přírody a krajiny; 

• Plochy smíšené nezastavěného území (NSzp) - plochy s polyfunkčním využitím 
území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném 



ÚP DOLANY                                                                                                          15 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu tyto plochy zahrnují zejména 
plochy zemědělských ploch, ostatních pozemků s výrazným podílem vzrostlé zeleně.  
V řešeném území jsou ve smíšených plochách zastoupeny následující funkce: 

 
z.......v území je zastoupena mezi jinými funkce zemědělské prvovýroby; nejedná se o 

intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i mimoprodukční funkce;                                                                                         
p.......v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody musí být 

respektována i v případě zastoupení dalších funkcí;                                                                                           

• Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny vodními 
toky Opatovický kanál, Černská strouha (Čertůvka), Rohoznický potok (Klechtávecký). U 
významného vodního toku Opatovický kanál je nutno respektovat ochranné pásmo o šířy 8m; 

• Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) – plochy pro těžbu nerostů, po 
ukončení těžby budou vodní plochy vzniklé těžbou využívány pro rekreaci jako vodní 
plochy. V řešeném území se tytyo plochy nacházejí v jihovýchodní části území;  

 

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy změn v krajině v lokalitách: 

 

K1 – změna plochy zemědělské na plochu těžby nerostů – nezastavitelné. 

K2 – změna plochy lesní na plochu těžby nerostů – nezastavitelné. 

 

Podmínka: využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory 
pro biocentra a biokoridory ÚSES, je možné za podmínek: 

- těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  

- postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce 
biocenter a biokoridorů ÚSES;  

- příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou 
provedeny způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES. 

- bude respektováno ochranné pásmo lesa 

- do doby zahájení těžby je nutno s pozemky hospodařit v souladu se zákonem o lesích. 

 

K3 – změna plochy zemědělské na plochu lesní 

 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NC Bohdaneč (č.8), které 
pokrývá zalesněnou část řešeného území. Funkční NC je situován v místě křížení 
nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – Bohdaneč (typ MH), K 73 Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno (typ B a N) – mimo řešené území, K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH) – mimo 
řešené území. Biokoridory nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a 
ochrannými zónami v šířce 2 km na každou stranu od osy. Typ“: B – borová, N – nivní, V – 
vodní, MB – mezofilní bučinová, MH – mezofilní hájová).  Ochranné pásmo NK K71 je 
prostorově vymezeno v řešeném území. Část lokálních prvků ÚSES je funkční, část je 
nefunkčních, u nichž je nutné je založit formou zalesnění či zatravnění s doplněním 
ozelenění. Realizace prvků ÚSES se předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými 
úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.  

U lokalit Z4, Z5, Z11, Z13 a Z14 se požaduje respektovat trasy lokálních biokoridorů. 
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Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny je zajištěna v řešeném území. Nejrozsáhlejší plocha pro rekreaci na 
plochách přírodního charakteru Z16 nebude oplocena. Podél vodních toků jsou zachovány 
nezastvitelné pásy o šiři min. 6 m, stávající komunikace jsou III.třídy, kde provoz není 
výrazný.  

 
Ochrana před povodněmi 

V řešeném území není evidováno záplavové území ani k povodním nedochází.  

Rekreace a sport 

Pro rekreaci na plochách přírodního charakteru je navržena plocha Z16, pro občanskou 
vybavenost – sportovní a tělovýchovná zařízení je vymezena zastavitelná plocha Z14. 

Rekreační využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé zejména 
pro trvale bydlící obyvatele. Rekreační objekty individálního charakteru nebudou nově 
zakládány.   

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 

V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, ložiska výhradní, 
dobývací prostory. Navrženo je rozšíření těžby štěrkopísků do lesních ploch na východním 
okraji územní v rámci CHLÚ. Požaduje se respektovat ochranné pásmo přírodních léčivých 
zdrojů Lázně Bohdaneč. 

V řešeném území jsou plochy pro dobývání nerostů vymezeny jako NT - plochy těžby 
nerostů – nezastavitelné. 

 

 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ 

VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (V ČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH 
JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZA ŘÍZENÍ A JINÝCH OPAT ŘENÍ PRO 

ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍN ĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCHTO PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP ŘÍKLAD 

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM ĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 

STAVEBNÍCH POZEMK Ů A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) ,) 

 

Řešené území je děleno na tyto plochy s rozdílným způsobem využití:  

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu 
mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené 
ploše 

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 
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Přípustné: 

- rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného domácího zvířectva, 
jednotlivé a vestavěné garáže, stavby pro chovatelství, uskladnění zahradního nářadí 
související s bydlením 

- stavby a zařízení pro obchodní prodej s výjimkou pozemků pro budovy obchodního 
prodeje o výměře větší než 1 000 m2, ubytování, stravování, veřejnou správu, služby, 
zdravotní služby, sociální služby, péči o rodinu, kulturu 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- dětská hřiště 

Nepřípustné: 

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělství, čerpací stanice pohonných 
hmot 

-hromadné garáže 

Podmíněně přípustné: 

- stavby pro výrobu a služby, které svým provozováním a technickým zařízením 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a 
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (řemeslná výroba, služby mající 
charakter výroby) 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – u staveb pro bydlení, občanskou vybavenost výška 
staveb nepřesáhne výškovou hladinu sousední zástavby, max. však 2.NP a podkroví, u staveb 
ostatních výška nepřesáhne 10 m od upraveného terénu, kromě staveb technické 
infrastruktury 

-struktura zástavby – izolované RD, řadové domy, respektován bude architektonický 
charakter tradiční zástavby a urbanistické uspořádání,  

- výměra stavebních pozemků min. 800 m2, intenzita jejich využití celkem – max. 40%  

 

b) SV – smíšené obytné venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, souvisejících hospodářských objektů a 
staveb pro řemeslné výroby, zemědělství, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 
vymezené ploše, dále zahrnují pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
pozemky veřejných prostranství.  

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech spojené se zemědělskou a řemeslnou výrobou 

Přípustné: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zvířectva, garáže jednotlivé 

- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, stavby pro 
zemědělství, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území, nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše 

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení pro obchodní 
prodej, ubytování, stravování, veřejnou správu, služby, zdravotní služby, sociální služby, péči 
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o rodinu, kulturu)  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, domovní a 
sídlištní ČOV, veřejná prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům 
vymezené plochy a souvisejícím stavbám a zařízení  

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Nepřípustné: 

- bytové domy 

- stavby pro průmyslovou výrobu 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – u staveb pro bydlení, občanskou vybavenost výška 
staveb nepřesáhne výškovou hladinu sousední zástavby, max. však 2.NP a podkroví, u staveb 
ostatních výška nepřesáhne 10 m od upraveného terénu, kromě staveb technické 
infrastruktury 

-struktura zástavby – izolované RD, řadové domy, respektován bude architektonický 
charakter tradiční zástavby a urbanistické uspořádání,  

- výměra stavebních pozemků min. 1 000 m2, intenzita jejich využití celkem – max. 
40%  

 

c) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící 
zejména pro veřejnou správu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, kulturu. Vliv 
činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad 
přípustné normy pro obytné zóny  

Hlavní využití:  

- stavby pro občanskou vybavenost 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, veřejnou správu, 
služby, zdravotní služby, sociální služby, péči o rodinu, kulturu) 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství, jednotlivé a vestavěné garáže 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – výška staveb nepřesáhne výškovou hladinu sousední 
zástavby, max. však 2.NP a podkroví, u staveb ostatních výška nepřesáhne 10 m od 
upraveného terénu, kromě staveb technické infrastruktury 

- intenzita využití stavebních pozemků celkem – max. 60 %  



ÚP DOLANY                                                                                                          19 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

  

 d) OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení nekomerční občanské vybavenosti -  
sloužící zejména pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná 
dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny  

Hlavní využití:  

- stavby pro občanskou vybavenost 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o 
rodinu, zdravotní služby, kulturu, ochranu obyvatelstva 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství, jednotlivé a vestavěné garáže 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby pro občanské vybavení – komerční zařízení 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělství 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – výška staveb nepřesáhne výškovou hladinu sousední 
zástavby, max. však 2.NP a podkroví, u staveb ostatních výška nepřesáhne 10 m od 
upraveného terénu, kromě staveb technické infrastruktury 

- intenzita využití stavebních pozemků celkem – max. 60 %  

 

e) OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení  

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a 
sport 

Hlavní využití:  

- stavby a plochy pro tělovýchovu a sport 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství, jednotlivé a vestavěné garáže 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělství 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
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Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – u staveb výška nepřesáhne 10 m od upraveného terénu 

 

f) OH – občanské vybavení - hřbitovy 
 

zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

Hlavní využití:  

- hřbitovy 

Přípustné: 

  - veřejná a vyhrazená pohřebiště, kolumbária 

- plochy veřejné zeleně, parkoviště 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

Prostorové uspořádání:  

- nejsou stanoveny podmínky 

 

g) RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru  

zahrnují zejména pozemky v nezastavěném území, které slouží pro rekreaci ve vazbě 
na vodní plochy  

Hlavní využití:  

- rekreace na plochách přírodního charakteru 

Přípustné: 

- veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, hygienická zařízení, 
informační a ekologická centra 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby  

Prostorové uspořádání:  

- nejsou stanoveny podmínky 
 
 

h) VS – smíšené výrobní  

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování 

Hlavní využití:  

stavby pro výrobu a skladování, jejíž negativní důsledky nepřesahují hranice 
sousedních pozemků 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro výrobu, skladování, služby mající charakter výroby, jednotlivé a 
řadové garáže  
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- služby, stavby pro obchodní prodej, sport, čerpací stanice pohonných hmot, sběrné 
separační dvory 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty a RD správců a majitelů zařízení 

- stavby pro stravování 

Nepřípustné: 

- stavby ostatních rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu 

- stavby a zařízení pro ubytování 

- stavby průmyslové výroby 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – výška staveb nepřesáhne 15 m od upraveného terénu, 
kromě staveb technické infrastruktury 

- intenzita využití pozemků celkem – max. 60% 

 

ch) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování 

Hlavní využití:  

stavby pro zemědělskou výrobu a skladování 

Přípustné: 

- stavby pro zemědělskou výrobu, agroturistiku, skladování zemědělských výrobků, 
jednotlivé a řadové garáže  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení, ubytování v rámci agroturistiky, správní 
objekty  

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní 
činností plochy 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, pro obchodní prodej 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – výška staveb nepřesáhne 15 m od upraveného terénu, 
kromě staveb technické infrastruktury 

- intenzita využití pozemků celkem – max. 60% 

- přechod do volné krajiny pomocí zeleně na okrajích zastavitelných ploch o min. šíři 
10 m 
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i) PV - plochy veřejných prostranství  

Hlavní využití: 

- veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy 

Přípustné využití: 

- komunikace, chodníky, zpevněné plochy návsí, plochy dopravy v klidu, 

- vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – výška staveb nepřesáhne 5m od upraveného terénu  
 

j) DS - dopravní infrastruktura – silni ční  
 

zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a 
vybraných veřejných prostranství 

Hlavní využití:  

- stavby pro silniční dopravu  

Přípustné: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 

k) NZ - plochy zemědělské  

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- obhospodařování zemědělského půdního fondu 

Přípustné: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, 

 - stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

- stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, zemědělské účelové 
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komunikace 

- taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, 
cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační a ekologická 
centra 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- zalesnění pozemků a těžba nerostů za podmínky, že v následných krocích přípravy 
realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní podobě není v rozporu se 
zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody 

- dočasné pastevní ohrazení za podmínky zachování prostupnosti území pro zvěř   
 

l) NP - plochy přírodní 

zahrnují zpravidla pozemky skladebných částí ÚSES, významnou zeleň v krajině, 
přírodně cenné lokality 

Hlavní využití:  

- ochrana přírodního prostředí, jeho obnova a zachování 

Přípustné: 

- neintenzivní zemědělské a lesní obhospodařování s příznivým působením na 
ekologickou stabilitu území, uchováním druhového bohatství rostlinné a živočišné 
sféry 

- přirozené dřevinné porosty s podrostem bylin a keřových porostů (např. remízky, 
meze apod.), travnaté porosty, květnaté louky, mokřady, vegetace říčních a poříčních 
niv, břehová a doprovodná vegetace 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- ostatní oplocení 

Podmíněně přípustné: 

- stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
- taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu, např. pěší a cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof, pro odstraňování jejich důsledků 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, těžbu nerostů 
- dočasné oplocení nových výsadeb dřevin (oplocenky) 
   
Podmínkou je prokázání, že tyto záměry nejsou v rozporu s podmínkami ochrany 

přírody a krajiny, podmínkami ochrany krajinného rázu a že neznemožní nebo neztíží 
dobývání výhradního ložiska. 

 

m) NL- plochy lesní  

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
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Hlavní využití:  

- zajištění podmínek pro využití pozemků pro les a jeho údržbu  

Přípustné: 

- lesní plochy, stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, pro 
ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, dočasné oplocení nových výsadeb dřevin (oplocenky) 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

- taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, 
cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační a ekologická 
centra 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- stavby, zařízení a jiná opaření pro zemědělství 

Podmíněně přípustné: 
- těžba nerostů za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude 

prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní podobě není v rozporu se zájmy ochrany lesního 
půdního fondu a ochrany přírody 

 

n) W - plochy vodní a vodohospodářské 

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití  

Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití 

Přípustné: 

- vodní plochy a toky, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby, zařízení, plochy a činnosti dle 18 SZ 

- oplocení 

 

o) NSzp - plochy smíšené nezastavěného území 

zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského 
půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Hlavní využití:  

- plochy převážně trvale travnatých porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině 
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- neintenzivní zemědělské využití 

Přípustné využití: 

- prvky ÚSES, stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, liniová zeleň 
podél vodotečí, cest, zalesnění  

- stavby, zařízení a opatření pro snižování ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků 

- stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělské účelové komunikace 

- taková opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace, 
cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační a ekologická 
centra 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- oplocení 

Podmíněně přípustné: 
- těžba nerostů za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude 

prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní podobě není v rozporu se zájmy ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany přírody 

 

p) NT - plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

- plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a 
pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou 
výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických 
zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury  

Hlavní využití:  

- těžba nerostů 

Přípustné: 

- plochy těžby nerostů, skládky pro ukládání nerostů a odpadů včetně oplocení 

- související stavby dopravní a technické infrastruktury, odstavné a parkovací plochy 

- vodní plochy, plochy rekultivací 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti dle § 18 SZ 

Podmínka: 

využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra 
a biokoridory ÚSES, je možné za podmínek: 

1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  

2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce 
biocenter a biokoridorů ÚSES;  

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

 



ÚP DOLANY                                                                                                          26 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

Výška stavby je měřena od upraveného okolního terénu přiléhajícího k obvodu stavby 
k hřebenu střechy nebo atice střechy. Intenzitou využití pozemků se rozumí poměr zastavěné 
plochy stavby včetně zpevněných ploch k ploše stavebního pozemku. 

V zastavěném a zastavitelném území lze umisťovat stavby nebo provádět jejich změny 
a změny jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch.  

Území řešené územním plánem je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití, 
pro něž jsou stanovena hlavní využití, přípustná využití a nepřípustná využití, případně 
podmíněně přípustná využití, stanoveny jsou podmínky prostorového uspořádání. 

Stavby a činnosti, které jsou v souladu s hlavním využitím a jsou definovány jako 
přípustné využití, lze v území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně závaznými předpisy 
a právními rozhodnutími. U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s podmínkami 
ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých leží, mohou být prováděny pouze udržovací 
práce. Jakékoli stavební úpravy či stavební změny stávající stavby spočívající zejména 
v nástavbě, přístavbě, mohou být prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním případě 
neomezí podmínky využití navazujících území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a 
kapacity stavby a její funkce, a pokud nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou 
infrastrukturu. V opačném případě jde o stavbu nepřípustnou. Při umisťování staveb musí být 
zajištěna využitelnost navazujících území, jejich možnosti napojení dopravní a technické 
infrastruktury a efektivita urbanistického řešení.   

Pro umisťování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, pokud 
z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné požadavky:  

- v prostoru do vzdálenosti 25m od hranice lesa lze umisťovat pouze oplocení a 
technickou infrastrukturu 

- stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 25 m od hranice lesa 

 

Konkrétní využití všech řešených území a lokalit k umístění jednotlivých staveb bude 
následně posuzováno samostatně v rámci územního řízení a stavebního řízení. Dle charakteru 
posuzovaných staveb, objektů a územních celků budou jednotlivé projektové dokumentace ve 
smyslu příslušných zákonů předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví k samostatnému 
posouzení. 

Při realizaci záměrů, týkajících se staveb, jež jsou zdrojem emisí hluku (tj. 
podnikatelská výrobní a zemědělská činnost, řešení dopravy v daném území - vedení trasy 
nových komunikací, parkovací a odstavná stání, event. řešení křižovatek v daném území 
apod.) je povinností investora stavby prokázat v rámci územního řízení na základě posouzení 
jednotlivých záměrů staveb, dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území 
obytné zástavby nebo v chráněném venkovním prostoru. Nutno prokázat dodržení nejvýše 
přípustných hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 
staveb, dle charakteru jednotlivých území, v souladu se stanovenými hygienickými limity. 

 
 
 
 
G. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
V rámci územního plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby s možností 

vyvlastění či uplatnění předkupního práva: 
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K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opatření. 
Plochy pro asanaci nejsou navrženy. 

 

 
 

H. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 

PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMK Ů, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
Další veřejně prospěšné stavby, veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 

právo, nejsou vymezeny. 
 
 
 

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO DOHODOU O PARCELACI 

 
 
Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou 

o parcelaci, nejsou vymezeny. 

 

 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ PO ŘÍZENÍ A P ŘIM ĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 

 
Územní plán nevymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejich využití 

územní studií. 
 
 
 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO VYDÁNÍM REGULA ČNÍHO PLÁNU, 
ZADÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE P ŘÍLOHY Č.9, 
STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULA ČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO 
NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIM ĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

 
Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je prověření a vydání 

regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. 
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K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Územní rezervy nejsou vymezeny. 

 

 

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
V územním plánu není stanovena etapizace. 

 

 

M. STANOVENÍ KOMPENZA ČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 
ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření. 

 

 

 
N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
A. Textová část – 28 listů 
 
B. Grafická část: 

1. Výkres základního členění území   M 1 : 5 000, počet listů – 2  

2. Hlavní výkres      M 1 : 5 000, počet listů – 2  

3. Výkres veřejné infrastruktury -  vodní hospodářství M 1 : 5 000, počet listů – 1 

4. Výkres veřejné infrastruktury -  energetika, spoje M 1 : 5 000, počet listů – 1 
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II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU 

 
 
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Dne 20. února 2007 rozhodlo Zastupitelstvo obce Dolany (dále jen „zastupitelstvo“) 
usnesením č.2 pod bodem 8, v souladu s § 6 odst. 5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Územního plánu 
Dolany (dále jen „územní plán“); usnesením č. 11 ze dne 7. února 2008 pod bodem 2 
zastupitelstvo v souladu s § 6 odst. 5 písm.f) stavebního zákona schválilo pana starostu 
Miroslava Havránka jako určenéného zastupitele. Odbor hlavního architekta Magistrátu 
města Pardubic obdržel žádost o pořízení územního plánu dne 2.března 2007. Na základě 
doručené žádosti o pořízení územního plánu byl pořizovatelem zahájen proces pořizování 
územního plánu. Ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval pořizovatel návrh zadání 
územního plánu. 

Návrh zadání byl projednán v souladu s § 47 stavebního zákona ve dnech od 26.září 
2008 do 27. října 2008. Požadavky a podněty od dotčených orgánů, správců sítí a institucí 
k obsahu zadání územního plánu byly v návrhu zadání zohledněny a zapracovány, sousední 
obce neuplatnili žádné podněty. Od veřejnosti nebyly uplatněny žádné připomínky. Na 
základě stanoviska dotčeného orgánu, Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, bylo  požadavkem návrhu zadání také vyhodnocení vlivu územního 
plánu na životní prostředí; tento dotčený orgán významný vliv na vymezené ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality vyloučil. Na základě těchto skutečností vyplynul v zadání 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
Projednané zadání územního plánu bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 20 pod bodem 
III. dne 11. prosince 2008. Schválené zadání včetně kopií všech požadavků a podnětů 
obdržených v rámci projednání návrhu zadání předal pořizovatel projektantovi.  

Toho času byla pro obec Dolany pořizovaná Změna č. 3 Územního plánu sídelního 
útvaru Dolany, která řešila také plochu pro těžbu štěrkopísků Z3/7 na pozemcích p.č. 613/1 a 
159/5 k.ú. Dolany. V této změně se dále řešilo 6 lokalit pro rozvoj bydlení. Pro jednoznačnost 
řešení nového územního plánu bylo nutné vyčkat schválení a vydání této změny, které 
proběhlo dne 18.9.2009 a Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 11.12.2009. 

V dalších letech byly v obci prováděny komplexní pozemkové úpravy. Součástí KPÚ 
je "Plán společných zařízení" ( polní cesty, biokoridory, biocentra, vodohospodářská, 
protierozní a jiná opatření ), který bylo nutno návrhem územního plánu respektovat. 

Po vypracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území bylo  dne 12. ledna 2011 zahájeno společné jednání o návrhu územního plánu (tj. 
projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi, krajským úřadem), samotné společné 
jednání se konalo dne 31. ledna 2011 v 9:00 h v zasedací místnosti Odboru hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění stanovisek a připomínek byl 
stanoven ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. V rámci společného jednání bylo 
uplatněno 14 stanovisek sousední obce neuplatnili žádnou připomínku.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného 
jednání. V procesu společného jednání byly obdrženy pro návrh územního plánu tyto zásadní 
požadavky: 

- Krajská hygienická stanice požadovala vypustit zastavitelnou plochu pro výrobu a 
skladování při západním okraji areálu zemědělské výroby, zpodmínkovat plochu pro bydlení 
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z hlediska ochrany před hlukem, doplnění pásu izolační zeleně k ploše bydlení a pro plochy 
rekreace a občanské vybavenosti v blízkosti ploch určených k těžbě nerostů stanovit 
podmínku jejich realizace až po ukončení těžby. 

- Hasičský záchranný sbor požadoval do územního plánu umístění evakuačních ploch 
obyvatelstva. 

- Krajský úřad Pardubicekého kraje, oddělení územního plánování  požadoval doplnit 
prověření vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5 stavebního zákona; s ohledem na návrh ploch pro 
bydlení  prověřit potřebu ploch pro veřejnou infrastrukturu, vymezit pro plochy bydlení 
odpovídající plochy veřejných prostranství v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb.; 
krajský úřad dále upozornil na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 
(některé lokality byly navrženy na půdách I. třídy ochrany ZPF).   

- Státní pozemkový úřad požadoval koordinaci návrhu územního plánu s komplexními 
pozemkovými úpravami. 

Po společném jednání pořizovatel obdržel kopii „Dohody obcí dle § 20 odst. 6 
vyhlášky č. 190/1996 Sb.“ o tom, že se zástupci obcí Dolany a Rohoznice dohodli na návrhu 
změny katastrální hranice (z důvodů výstavby ČOV) dle projektu jednoduché pozemkové 
úpravy vypracované firmou Geoplan Hradec Králové. Změna hranice katastrálního území 
byla v územním plánu provedena na základě oznámení katastrálního úřadu dotčeným obcím, 
které odbor hlavního architekta dostal na vědomí.  

Na základě výsledků společného jednání byl návrh územního plánu projektantem 
přepracován a doplněn. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatné úpravě návrhu pořizovatel 
rozhodl o opakovaném společném jednání. 

Opakované společné jednání se uskutečnilo dne 30. ledna 2012 v 9:30 h v zasedací 
místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění 
stanovisek a připomínek byl stanoven ve lhůtě 30 dnů ode dne opakovaného společného 
jednání. V rámci opakovaného společného jednání bylo uplatněno 10 stanovisek, sousední 
obce neuplatnili žádnou připomínku.  Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství byl obdržen souhlas s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného 
společného jednání. V procesu jednání byly obdrženy pro návrh územního plánu tyto zásadní 
požadavky: 

- Hasičský záchranný sbor požadoval do územního plánu zapracovat posouzení 
vhodnosti stanovení vodního toku nebo přírodní nádrže jako zdroje vody pro hašení 
požárů. 

- Krajská hygienická stanice požadovala zapracovat pro lokalitu Z9 podmínku ochrany 
před hlukem. 

- Krajský úřad Pardubicekého kraje, oddělení územního plánování požadoval doplnit 
vyhodnocení souladu s články ZÚR týkajících se obce Dolany a vyřešit střet 
zastavitelné plochy Z10 s plochou nadregionálního biokoridoru. 

- Obvodní báňský úřad požadoval aby byl do územního plánu zahrnut stanovený 
dobývací prostor.  

Na základě výsledků společného jednání byl návrh územního plánu projektantem 
přepracován a doplněn. Vzhledem k tomu, že došlo k podtatné úpravě návrhu pořizovatel 
rozhodl o druhém opakovaném společném jednání. 

Druhé opakované společné jednání se uskutečnilo dne 6. listopadu 2012 v 9:30 h 
v zasedací místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro 
uplatnění stanovisek a připomínek byl stanoven ve lhůtě 30 dnů ode dne opakovaného 
společného jednání. V rámci druhého opakovaného společného jednání bylo uplatněno 9 
stanovisek sousední obce neuplatnili žádnou připomínku. Z Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen souhlas s vyhodnocením 
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důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF.  

V souvislosti s novelou stavebního zákona č. 350/2012, která nabyla účinnosti 1. ledna 
2013 bylo v procesu pořizování pokračováno podle § 50 odst. 3 tj. pořizovatel doručil návrh 
územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
veřejnou vyhláškou a ve dnech od 16. ledna 2013 do 6. března 2013 mohl každý uplatnit 
písemné připomínky. V rámci tohoto projednání byly obdrženy tři připomínky. Připomínky 
byly obdrženy od obce Dolany, kde obec požadovala zapracování již ukončených 
komplexních pozemkových úprav, změny některých navržených funkčních ploch, vymezení 
nové plochy pro stavbu penzionu a na základě žádostí spoluobčanů žádala obec o rozšíření 
ploch pro bydlení v rodinných domech. Další připomínka byla od společnosti Realma -
pískovna Dolany; v připomínce společnost žádala změnit zařazení plochy Z14 z plochy OM a 
plochy W na plochu NT z důvodů platné nájemní smlouvy s obcí a z důvodu, že na plochách 
toho času probíhá těžba. Společnost dále požadovala rozšíření plochy NT o pozemky p.č. 
613/5, 620/3 a 619/6 v k.ú. Dolany.    

Pořizovatel na základě výsledků druhého opakovaného společného jednání došel 
k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu a proto ve spolupráci s určeným 
zastupitelem v souladu s § 51 odst.3 stavebního zákona vypracoval „Pokyny pro zpracování 
návrhu Územního plánu Dolany“ (dále jen „pokyny“), které obsahovali závěry z vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu a rovněž vyhodnocení uplatněných 
připomínek. Pořizovatel vyhodnotil také soulad územního plánu s nadřazenými 
dokumentacemi, s požadavky novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
K návrhu pokynů pořizovatel obdržel stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, že předložená koncepce nemůže mít  významný 
vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality; odbor životního prostředí 
a zemědělství ve svém přehodnoceném stanovisku dospěl k názoru, že k upravenému návrhu 
územního plánu není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Pokyny byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Dolany č. 6/2013 pod bodem II 
dne 3. října 2013. Dne 16. října 2013 byly předány veškeré podklady pro zpracování návrhu 
územního plánu projektantovi.  

Po odevzdání návrhu územního plánu společně s upraveným Vyhodnocením vlivů 
územního plánu na životní prostředí v souladu s novelou stavebního zákona se uskutečnilo 
dne 7. dubna 2014 v 9:00 h opakované společné jednání o návrhu Územního plánu Dolany a 
o Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Termín pro uplatnění 
stanovisek a připomínek byl stanoven od 23. března 2014 do 7. května 2014. V rámci tohoto 
společného jednání bylo uplatněno 10 stanovisek, jedna připomínka obce Dolany a 3 
připomínky veřejnosti. Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství byl obdržen souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu 
ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a 
dne 6. června 2014 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení integrované prevence o stanovisko k návrhu územního plánu dle § 50 
odst. 5 stavebního zákona a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona.  

Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 12. 
června 2014; krajský úřad shledal nedostatky, které z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona bránili zahájení řízení o návrhu územního plánu: 

- vyřešit koordinaci vymezení nadregionálního biokoridoru územního systému 
ekologické stability K 71 s Územním plánem Rohoznice, 

- upravit platnou hranici správního území obce Dolany, 

- do výrokové části územního plánu doplnit podmínky pro využití ložiska nerostů na 
jehož území je vymezeno biocentrum nadegionálního významu.  
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Na základě pokynů pořizovatele projektant výše uvedené nedostatky v návrhu 
územního plánu upravil; potvrzení o odstranění nedostatků územního plánu obdržel 
pořizovatel dne 29. července 2014.   

Stanovisko k vyhodnocení vlivů Územního plánu Dolany na životní prostředí dle § 50 
odst.5 stavebního zákona bylo obdrženo dne 3. července 2014, bylo souhlasné s podmínkami, 
které byly do návrhu územního plánu zapracovány.  

Pořizovatel předal projektantovi veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání 
včetně  Stanoviska k vyhodnocení vlivů Územního plánu Dolany na životní prostředí, 
připomínku č. 3 včetně příloh a pokyny pořizovatele se žádostí o úpravu územního plánu. 
Pořizovatel současně žádal o zapracování tabulky „Vyhodnocení opakovaného společného 
jednání ÚP Dolany ze dne 7.4.2014“ do textové části odůvodnění a také, aby byl v kapitole 
„Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“  uveden výčet všech částí řešení, které byly od 
opakovaného společného jednání změněny. Projektant tak učinil a tyto věči lze v textové části 
odůvodnění dohledat.  

Po převzetí upraveného návrhu územního plánu pořizovatel svolal v souladu s § 52 
stavebního zákona veřejné projednání návrhu územního plánu na 11. září 2014 ve 14:00 h na 
obecním úřadě obce Dolany. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, 
sousední obce, krajský úřad, obec Dolany a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. 
Úplná dokumentace návrhu byla společně s vyhodnocením vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také 
k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a 
obci Dolany.  

V rámci procesu veřejného projednání bylo obdrženo 9 stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování, žádné námitky a 2 připomínky. 
Stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná, všechny uvedené požadavky měl územní plán 
již zapracované. Ministerstvo životního prostředí požadovalo doplnit větu v textové části 
návrhu územního plánu v kapitole F plochy NP - plochy přírodní, následovně (viz. tlustě 
označený text): 

„Podmínkou je prokázání, že tyto záměry nejsou v rozporu s podmínkami ochrany 
přírody a krajiny, podmínkami ochrany krajinného rázu, a že neznemožní nebo neztíží 
dobývaní výhradního ložiska.“  

Informace o tom, že v CHLÚ lze zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s 
dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle 
horního zákona je uvedena, (vzhledem k tomu, že se jedná o citaci zákona) v odůvodnění 
územního plánu. Výše uvedená věta představuje veřejný zájem, který vychází z horního 
zákona a její doplnění do textové části územního plánu není podstatnou úpravou.  

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

Krajský úřad, oddělení územního plánování, požadoval ve svém stanovisku k návrhu 
vyhodnocení připomínek doplnění odůvodnění územního plánu z hlediska souladu s  
aktualizovanou dokumentací Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – 
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. ZÚR Pk - aktualizace č. 1 nevymezují na 
území obce Dolany žádné nové rozvojové záměry. Na základě výsledků veřejného projednání 
nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, pořizovatel dopracoval přezkum a 
odůvodnění návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona a zajistil úpravu návrhu 
územního plánu. Následně byl návrh územního plánu předložen zastupitelstvu obce k vydání.  
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Návrh Územního plánu Dolany 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 a pokyny, které vymezili 
jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování 
dokumentace je přehledné a jednoznačné.  

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona: 

Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor kraje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
č.j. KrÚ 38343/2014 ze dne 11.6.2014: 
 
Stanovisko k návrhu Územního plánu Dolany 
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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) dne 12. 3. 2014 
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Dolany (dále jen územní plán) a 
dokumentaci návrhu územního plánu. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel 
krajský úřad dne 6. 6. 2014 stanoviska a připomínky k návrhu územního plánu. 

Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává toto stanovisko podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona. 

a) Posouzení koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
Návaznost vymezení nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability 
(ÚSES) K 71 je nutné koordinovat s pořizovaným Územním plánem Rohoznice, který je 
vymezen v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. Současně je nutné 
prověřit návaznost lokálního biokoridoru ÚSES vymezeném v pořizovaném Územním plánu 
Křičeň. Dle našich informací proběhla úprava správní hranice mezi obcí Dolany a obcí 
Rohoznice. V návrhu územního plánu je nutné opravit rozsah řešeného území v souladu s 
platnou hranicí správního území obce Dolany. 

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 2008 (PÚR ČR), 
schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009 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. Z PÚR ČR nevyplývají pro řešené územ 
požadavky na zpřesnění republikových záměrů. 

Územní plán v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (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 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk, 
- respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk,  
- respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o 
krajinu v kap. 6 ZÚR Pk pro krajinu zemědělskou, 
- vymezuje a zpřesňuje skladebné prvky nadregionálního územního systému ekologické 
stability (NRBC 8, NRBK K71) při respektování čl. 110 a čl. 113 ZÚR Pk. 

Dle předloženého návrhu územního plánu zasahuje do NRBC 8 lokalita K2 (plocha těžby 
nerostů nezastavitelná). Do výrokové části návrhu územního plánu je nutné doplnit 
podmínky, které jsou stanovené v čl. 112g) ZÚR Pk: využití ložisek nerostů, na jejichž území 
jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES, je možné za podmínek: 
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těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES, postup těžby bude 
organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce biocenter a biokoridorů ÚSES, 
příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou provedeny 
způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES. 

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. 
Krajský úřad shledal tyto nedostatky, které z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního 
zákona brání zahájení řízení o návrhu územního plánu: 
- Návaznost vymezení nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability 
(ÚSES) K 71 je nutné koordinovat s pořizovaným Územním plánem Rohoznice, který je 
vymezen v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. 
- V návrhu územního plánu je nutné opravit rozsah řešeného území v souladu s platnou 
hranicí správního území obce Dolany. 
- Do výrokové části návrhu územního plánu je nutné doplnit podmínky pro využití ložiska 
nerostů (lokalita K2), na jehož území je vymezeno biocentrum nadregionálního významu 
NRBC 8, které jsou stanovené v čl. 112g) ZÚR Pk. 
Dle § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o územním plánu až na základě 
potvrzení krajského úřadu o odstranění výše uvedených nedostatků. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Na základě obdrženého stanoviska, ve kterém krajský úřad shledal nedostatky, které bránili 
zahájení řízení o návrhu územního plánu pořizovatel předal projektantovi pokyny k úpravě 
návrhu územního plánu. Projektant provedl úpravu návrhu územního plánu dle shledaných 
nedostatků a pořizovatel zažádal o potvrzení o odstranění nedostatků; v obdrženém potvrzení 
pod č.j. KrÚ 44199/2014 ze dne 28.7.2014 krajský úřad neshledal nedostatky, které 
z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona bránili zahájení řízení o územním 
plánu.     

Stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny: 

Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor kraje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu  
čj. KrÚ 51228/2014 ze dne 28.8.2014 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále 
jen krajský úřad) obdržel dne 1. 8. 2014 oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního 
plánu Dolany, ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje 
stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Návrh byl po společném jednání upraven. Byla prověřena a odstraněna nenávaznost prvků 
ÚSES na území obce Rohoznice, byla doplněna výroková část o podmínky pro využití ložiska 
nerostů a byla opravena hranice řešeného území. K těmto úpravám vydal krajský úřad 
stanovisko dne 28. 7. 2014 pod č.j. 44199/2014, kterým potvrdil odstranění nedostatků z 
hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a zajištění koordinace s 
navazujícím územím. 

Návrh nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, který by nebyly řešeny v zásadách 
územního rozvoje. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Krajský úřad neuplatnil k návrhu územního plánu žádné připomínky.  

Stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek:   

Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor kraje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
čj. KrÚ 66675/2014 ze dne 3.11.2014 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále 
jen krajský úřad) obdržel dne 20. 10. 2014 žádost o vydání stanoviska k návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dolany. K návrhu územního plánu nebyly 
podány námitky, proto nebyl pořizovatelem předložen návrh rozhodnutí o námitkách.  

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako nadřízený 
orgán následující stanovisko.  

Vyhodnocení připomínek podaných v rámci řízení o návrhu územního plánu nevyvolává 
žádné úpravy návrhu územního plánu, jelikož připomínkám se nevyhovuje.  

Předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dolany 
(dále jen návrh vyhodnocení) není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 
2008 a není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje. Návrh vyhodnocení nemá vliv na koordinaci širších 
územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu.  

Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Na 
základě § 54 stavebního zákona lze územní plán vydat až po ověření, že není v rozporu s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací. Požadujeme před vydáním územního plánu 
doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu se ZÚR Pk - 
aktualizace č. 1 (aktualizovat citované články). ZÚR Pk - aktualizace č. 1 nevymezují na 
území obce Dolany žádné nové rozvojové záměry. 

Vyhodnocení stanoviska: 

Krajský úřad k návrhu vyhodnocení připomínek neměl žádné námitky ani připomínky. 
Vzhledem k tomu, že v průběhu vyhodnocování výsledků veřejného projednání nabyly 
účinnosti Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1, krajský 
úřad požadoval před vydáním územního plánu doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska 
souladu návrhu územního plánu se ZÚR Pk - aktualizace č. 1. ZÚR Pk - aktualizace č. 1 
nevymezili na území obce Dolany žádné nové rozvojové záměry. Pořizovatel na základě 
tohoto stanoviska předal pokyny projektantovi pro doplnění odůvodnění územního plánu z 
hlediska souladu návrhu územního plánu se ZÚR Pk - aktualizace č. 1; jednalo se o 
nepodstatnou úpravu územního plánu. 

 

 

 
2. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 2008 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 se řešené území nachází na okraji 
rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové-Pardubice a na okraji rozvojové 
osy OS3 – Rozvojová osa Praha-Hradec Králové-/Pardubice – Trutnov – hranice ČR. Z  PÚR 
ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze dne 20. 7. 2009, 
nevyplývají pro řešení ÚP Dolany žádné zvláštní požadavky kromě respektování obecných 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
uvedených v kap. 2.2 Republikové priority, čl. 14 – 32. Ze stanovených priorit územního 
plánování se v řešení ÚP Dolany uplatní zejména zásady stanovené v následujících bodech: 

 
V souladu s čl. 14 PÚR ČR 2008 (ochrana civilizačních a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví) jsou navrženy 
zastavitelné plochy v prolukách uvnitř zastavěného území, na okraji zastavěného území bez 
výrazných zásahů do volné krajiny. 
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Návrh územního plánu dále vychází z čl. 16 PÚR ČR 2008 - 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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na 
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.  

V souladu s čl. 19 jsou vytvořeny předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 
Hospodárně je využíváno zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajištěna je ochrana 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. 

Dle čl. 20 nejsou zde navrhovány rozvojové záměry, které by mohly významně 
ovlivnit charakter krajiny. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné 
a odůvodněné, jsou respektovány 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. Vytvářeny jsou územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru 
v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

Dle čl. 22 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé 
formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporováno je propojení míst, atraktivních z hlediska 
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Dle čl. 24 PÚR jsou v územním plánu vytvořeny dostatečné podmínky pro zlepšování 
dostupnosti území – okrajově procházející silnice II/33 a dálnice D11.  

Dle čl. 25 jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. V zastavěném území a zastavitelných plochách 
budou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

 
Územní plán Dolany zohledňuje výše uvedené republikové priority územního 

plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel.  

 

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

V současné době jsou vydány Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, které byly 
vydány dne 29.4.2010.  

 
Respektovány jsou zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly, které jsou 

stanovené v kap. 1, 5, dále v čl.12, čl. 13, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. Jedná se zejména o tyto 
zásady a úkoly: 

 
- kap.1 ZÚR - 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 
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potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny - 
navrhované plochy pro výstavbu RD jsou menšího rozsahu, jsou situovány na okraj 
zastavěného území obce a podél stávající komunikací. V řešeném území jsou plochy zeleně 
výrazně zastoupeny zejména zahradami rodinných domů, veřejnou zelení na návsi, podél 
místních komunikací, lesními plochami. 

U navrhovaných ploch se předpokládá větší výměra zahrad, větší plochy veřejných 
prostranství se nepředpokládají vzhledem k jejich dostatečnému zastoupení v obci. 

 

           - kap.1 ZÚR - priorita vyváženého a efektivního 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 

 

Urbanistické řešení zachovává celistvost sídla, zastavitelné plochy nejsou navrhovány 
ve volné krajině, pouze v prolukách ve stávající zástavbě a na okraji zastavěného území. 
V území je velmi málo nevyužívaných objektů. Stávající starší objekty se přestavují. 
Navržený rekreačně - sportovní areál je vymezen v lokalitě probíhající těžby štěrkopísků a 
bude realizován po dokončení těžby.  

 
- čl.12 ZÚR - rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné 

dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou  – obec Dolany se 
nachází v blízkosti Pardubic, Hradec Králové a sousedí s městem Lázně Bohdaneč. Výše 
uvedená města zajišťují odpovídající sociální infrastrukturu, v samotné obci je základní 
občanská vybavenost přiměřená velikosti obce – mateřská škola, obchod, pohostinství, 
sportovní areál atd. Veřejnou dopravou jsou dostupné města Pardubice, Hradec Králové a 
Lázně Bohdaneč. Ověřena byla velikost zastavitelných ploch – plochy pro bydlení byly 
zmenšeny tak, aby byly dostatečné pro nejbližší období a byly jednoduše napojeny na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha těžby štěrkopísků bude po ukončení těžby 
využita pro rekreaci. V krajině jsou navrženy plochy zeleně navazující na stávající lesní 
plochy a prvky ÚSES.  Vzhledem k procházející silnici II. třídy a blízké dálnici D11 má obec 
dobrou dopravní dostupnost za pracovními příležitostmi, kulturními, vzdělávacími a jinými 
možnostmi.  
 

- čl.12 ZÚR - ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich 
využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity 
rozvoje území a ochranu krajiny – navrhované záměry v oblasti bydlení navazují na 
zastavěné území obce. Jednotlivé zastavitelné plochy jsou napojitelné na veřejný vodovod, 
kanalizaci, plyn a rozvody elektrické energie, na místní komunikace.  

Při návrhu územního plánu se vycházelo z vymezení hranice zastavěného území a 
vhodných ploch navazujících na toto území a požadavků obce a majitelů pozemků. 
Základním požadavkem obce je stabilizovat stávající počet obyvatel v území a mírně jej 
zvyšovat. Cílem obce není masově rozvíjet bytovou výstavbu, spíše využít volné plochy 
v prolukách mezi stávající zástavbou a přírodními a dopravními hranicemi na okraji obce.  

Základním požadavkem obce je stabilizovat stávající počet obyvatel v území a mírně 
jej zvyšovat. Cílem obce není masově rozvíjet bytovou výstavbu, spíše využít volné plochy 
v prolukách mezi stávající zástavbou a přírodními a dopravními hranicemi na okraji obce.  

 
- čl. 13 ZÚR - v územních plánech obcí ověřit možnosti využití ploch souvisejících 

s těžbou štěrkopísků pro rekreaci – v lokalitě probíhající a ukončené těžby je navržen 
sportovně rekreační areál, realizace bude po dokončení těžby 

 
 čl. 12 ZÚR - dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické 

stability – v rámci ÚSES jsou vymezeny nadregionální a lokální prvky ÚSES, které 
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pomohou dotvořit krajinu. V návaznosti na navržený rekreační areál jsou vymezeny plochy 
zeleně zapojené do krajiny. Předmětné území se nachází v území intenzivně zemědělsky 
využívaném, pozemky určené k výstavbě jsou vedeny a užívány jako orná půda a trvale 
travnaté porosty. Krajinářská hodnota v území je středně vysoká a nebude narušena novou 
výstavbou. Vzhledem k předpokládané výstavbě přízemních rodinných domů s obytným 
podkrovím a větší výměrou stavebních pozemků nebude narušen krajinný ráz. 
 

- čl. 13 ZÚR - respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení 
skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112): NK 71 – nadregionální 
biokoridor K 71 je upřesněn  

 

- čl. 112 a 113 ZÚR - zpřesnit vymezení nadregionálního biocentra NRBC 8 a 
nadregionálního biokoridoru K71 územního systému ekologické stability –v  souladu 
s těmito články je vymezen a upřesněn  biokoridor K 71 Žehuňská obora – Bohdaneč plošně, 
a to v minimální šíři 40 m, dále je upřesněno nadregionální biocentrum NRBC 8, prvky 
ÚSES jsou upřesněny ve vazbě na ukončené komplexní pozemkové úpravy. 

 
- čl. (133 ZÚR) požaduje se respektovat v krajině zemědělské tyto zásady pro 

plánování změn v území a rozhodování o nich:  

- dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění  krajinných hodnot území;  

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

- zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

- v souladu s ochranou ZPF byly redukovány plochy pro bydlení, aby půdy v I.třídě ochrany 
ZPF byly dotčeny minimálně – byly ponechány lokality, které se připravují pro výstavbu RD, 
plochy schválené v posledních změnách územního plánu na základě konkrétních požadavků 
majitelů pozemků.  

 

V průběhu vyhodnocování výsledků veřejného projednání nabyly účinnosti Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – aktualizace č. 1. ZÚR Pk - aktualizace č. 1 
nevymezily na území obce Dolany žádné nové rozvojové záměry.  

 

 
 
3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉN A 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANIST ICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, 
jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Jsou vymezeny plochy potřebné pro uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel, 
dále jsou vymezeny přiměřené plochy pro občanskou vybavenost, sport, výrobu a skladování. 

 
Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly 

chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických 
hodnot řešeného území. 
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4. SOULAD S  POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA, JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ  

Pořizování územního plánu Dolany je vedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění s využitím příslušných ustanovení 
jeho prováděcích předpisů, zejména vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  
 

 
 
 
 
5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ, 

STANOVISKY DOT ČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH P ŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
Návrh ÚP je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
  

Zastupitelstvo obce Dolany (dále jen „zastupitelstvo“) schválilo usnesením ze dne 20. 
února 2007 pořízení Územního plánu Dolany (dále jen „územní plán“). Územní plán se tedy 
pořizoval od roku 2007; po schválení zadání v roce 2008 byl zpracován návrh územního 
plánu, který měl jedno řádné a dvě opakovaná společná jednání. Řádné společné jednání se 
uskutečnilo dne 31.1.2011 a v jeho průběhu bylo obdrženo 14 stanovisek dotčených orgánů. 
Stanoviska, které vyvolávali potřebu zásadní úpravy návrhu územního plánu byly:   

- Hasičský záchranný sbor – požadoval zapracovat požadavky dle § 20 vyhlášky MV 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, specielně v textové části 
ÚP uvést kapacitně vyhovující plochy pro potřeby evakuace obyvatelstva obce (místo 
shromáždění obyvatelstva před evakuací, nouzové ubytovací a stravovací prostory pro 
evakuované). 

- Krajská hygienická stanice - požadovala vypustit zastavitelnou plochu pro výrobu a 
skladování (původně plocha Z8 nyní je plocha vypuštěna) při západním okraji areálu 
zemědělské výroby (Agrodružstvo KLAS), zpodmínkovat plochu pro bydlení (původně 
plocha Z9, označení zůstalo, nyní je plocha podstatně menší) západně od areálu zemědělské 
výroby z hlediska ochrany před hlukem, doplnění pásu izolační zeleně k této ploše a pro 
plochy rekreace (původně plocha Z13 nyní Z16) a občanské vybavenosti (původně plocha 
Z14 nyní stabilizovaná plocha těžby nerostů) v blízkosti ploch určených k těžbě nerostů 
stanovit podmínku jejich realizace až po ukončení těžby. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – 
požadoval z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění předložit tabulkové podklady. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení územního plánování - požadoval posoudit 
soulad návrhu ÚP s uvedenými body, které vyplývají ze ZÚR Pk; doplnit prověření 
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5 stavebního zákona při zohlednění § 102 a § 55 odst. 3 
stavebního zákona; s ohledem na návrh ploch pro bydlení  prověřit potřebu ploch pro 
veřejnou infrastrukturu, vymezit pro plochy bydlení odpovídající plochy veřejných 
prostranství v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb.; krajský úřad dále upozornil na 
ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu (některé lokality byly 
navrženy na půdách I. třídy ochrany ZPF).   
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- Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí -  požadoval, aby z možností 
umístění do vzdálenosti 25 m od okraje lesa bylo vyškrtnuto oplocení a upozornil na nesoulad 
mezi údaji o plochách ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

- Státní pozemkový úřad požadoval koordinaci návrhu územního plánu s komplexními 
pozemkovými úpravami. 

 

Výše uvedené požadavky dotčených orgánů projektant zapracoval do návrhu územního 
plánu a vzhledem k tomu, že se jednalo o zásadní úpravu, bylo vypsáno první opakované 
společné jednání. První opakované společné jednání se uskutečnilo dne 30.1.2012 a v jeho 
průběhu bylo obdrženo 10 stanovisek dotčených orgánů. Stanoviska, které vyvolávali potřebu 
zásadní úpravy návrhu územního plánu, byly:   

- Hasičský záchranný sbor - požadoval pro zastavitelná území určení zdrojů vody pro 
hašení požárů v souladu s požadavky §29 odst. 1 písm. k) zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů – pokud má být zdrojem požární vody vodní tok nebo 
přírodní nádrž, musí být určen konkrétně a posouzena jeho vhodnost z hlediska celoroční 
zásoby vody.  

- Krajská hygienická stanice - požadovala zapracovat pro lokalitu Z9 (velikost a 
označení plochy je nyní stejné) podmínku ochrany před hlukem vůči stabilizovanému areálu 
VZ – výroba zemědělská (Agrodružstvo KLAS). 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělil, že 
vydal souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění, na základě samostatné žádosti, dne 23. 1. 2012, pod č. j.: KrÚ 
3275/2012/OŽPZ/Bo. Krajský úřad dále upozornil, že u lokalit označených jako Z2, Z11 
(nyní Z14), Z12 (nyní Z15) a Z13 (nyní Z16) 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 a při popisu lokalit v územním plánu uvést 
např. formou omezení.  

- Krajský úřad Pardubicekého kraje, oddělení územního plánování - požadoval doplnit 
vyhodnocení souladu s články ZÚR Pk týkajících se obce Dolany a vyřešit střet zastavitelné 
plochy Z10 (nyní Z12) s vymezeným NRBK 71 nadregionálním biokoridorem (v ÚP 
označeným NK71/20, nyní mimo řešené území v k.ú. Staré Ždánice). Krajský úřad upozornil 
na to, že v dokumentaci chybí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

- Obvodní báňský úřad - požadoval aby byl do územního plánu zakreslen stanovený 
dobývací prostor dle zaslaného výpisu z evidence dobývacích prostorů s důležitými údaji o 
dobývacím prostoru Dolany u Pardubic.  

 

Výše uvedené požadavky dotčených orgánů projektant zapracoval do návrhu územního 
plánu a vzhledem k tomu, že se jednalo o zásadní úpravu, bylo vypsáno druhé opakované 
společné jednání. Druhé opakované společné jednání se uskutečnilo dne 6.11.2012 a v jeho 
průběhu bylo obdrženo 9 stanovisek dotčených orgánů. Stanoviska, které vyvolávali potřebu 
zásadní úpravy návrhu územního plánu byly:   

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství –  posoudil 
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn vydal souhlas k uvedené věci ”ÚP Dolany, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžadovalo 25,8240 ha. Krajský úřad dále 
upozornil, že u lokalit označených jako Z2, Z11 (nyní Z14), Z12 (nyní Z15) a Z13 (nyní Z16) 
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 a 
při popisu lokalit v územním plánu uvést např. formou omezení.  
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- Krajský úřad Pardubicekého kraje, oddělení územního plánování - upozornil na to, že 
v dokumentaci chybí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

- Obvodní báňský úřad - upozornil na to, že v koordinačním výkrese není hranice 
dobývacího prostoru v celém rozsahu zakreslena, proto zaslal znovu evidenční kartu tohoto 
prostoru. Dále upozornil na to, že v prostoru, ve kterém bylo stanoveno chráněné ložiskové 
území, je omezeno provádění některých činností. 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 horního 
zákona.  

K výše uvedeným stanoviskám dotčených orgánů pořizovatel obdržel od obce Dolany 
další zásadní požadavky na úpravu návrhu územního plánu. Po nabytí účinnosti novely 
stavebního zákona - 1. ledna 2013 doručil pořizovatel návrh územního plánu a vyhodnocení 
vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou; v rámci tohoto 
projednání byly obdrženy tři zásadní připomínky - připomínky od obce Dolany, kde obec 
požadovala zapracování již ukončených komplexních pozemkových úprav, změny některých 
navržených funkčních ploch, vymezení nové plochy pro stavbu penzionu a na základě žádostí 
spoluobčanů žádala obec o rozšíření ploch pro bydlení v rodinných domech. Další 
připomínka byla od společnosti Realma -pískovna Dolany; v připomínce společnost žádala 
změnit zařazení plochy Z14 z plochy OM a plochy W na plochu NT z důvodů platné nájemní 
smlouvy s obcí a z důvodu stále probíhající těžby. Společnost dále požadovala rozšíření 
plochy NT o pozemky p.č. 613/5, 620/3 a 619/6 v k.ú. Dolany.    

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel postupoval dále dle § 51 odst.3 
stavebního zákona a vypracoval „Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Dolany“ 
(dále jen „pokyny“), které obsahovali závěry z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, 
krajského úřadu a rovněž z vyhodnocení uplatněných připomínek. K návrhu pokynů 
pořizovatel obdržel stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality; odbor životního prostředí a zemědělství ve 
svém přehodnoceném stanovisku dospěl k názoru, že k upravenému návrhu územního plánu 
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Na základě schválených 
pokynů projektant zpracoval nový návrh územního plánu, kterého společné – „opakované“ 
společné jednání proběhlo dne 7.4.2014.  

 

Vyhodnocení opakovaného společného jednání ze dne 7.4.2014 je uvedeno níže 
formou tabulky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ  OPAKOVANÉHO SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ  ÚP  DOLANY ZE DNE 7.4.2014 - DO  

 
P. 
č. 

Dotčený orgán                                                                                          Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, Hradec 
Králové, 500 02 
ze dne: 7.4.2014 
zn. 568/14/52.104/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. 
Odůvodnění: 
Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze 
stávajícího stavu. 
Obec Dolany je zásobována elektrickou energií ze stávajícího 
systému 35 kV – vrchní vedení VN. Dodávky el. energie pro 
výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení 
příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících 
trafostanic a rozvodů. Při umístění 
připravovaných staveb jsou řešena ochranná pásma. 
Obec je plně plynofikována. Novou zástavbu lze připojit na 
STL plynovodní řady, jejich prodloužením. I zde je nutné 
dodržovat ochranná pásma podle zákona č. 458/2000 sb. 

Své vyjádření jsme zaslali k projednání návrhu zadání ÚPO 
pod č.j. 160/12/52.103/Mr dne 30.1.2012 

Stanovisko je souhlasné a neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané dokumentace. 
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2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
ze dne: 6. 5. 2014 
Č.j.: HSPA-9-210/2014-
Sh 

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

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává 

souhlasné stanovisko 

Stanovisko je souhlasné a neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané dokumentace. 
 
  
 
 
 
 
 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 
828, Pardubice, 530 02 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

 
 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
ze dne 7. 4. 2014 
Č.j.: KrÚ 
18014/2014/OŽPZ/Se 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek 
zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
a územně analytických podkladů. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z 
hlediska zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá 
námitek. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
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 Dolany, nové podklady, návrh“, s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
33,0650 ha, z toho: 
- Lokality: Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z09, Z10, 
Z11, Z17 – rozloha 8,3100 ha. Využití je možné pro bydlení. 
- Lokality: Z08, Z13, Z14 - rozloha 3,73500 ha. Využití je 

 
Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
 
 
 
 
Stanovisko je souhlasné a neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané dokumentace. 
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možné pro občanskou vybavenost. 
- Lokalita: Z16 - rozloha 8,0200 ha. Využití je možné pro 
rekreaci. 
-Lokalita: Z15 - rozloha 1,3700 ha. Využití je možné pro 
veřejná prostranství. 
- Lokalita: Z12 - rozloha 4,9600 ha. Využití je možné pro 
výrobu. 
- Lokality: K01, K02, K03 - rozloha 6,6700 ha. Využití je 
možné pro zalesnění. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 
uživatelské vztahy k pozemkům. 
Tímto souhlasem se ruší stanovisko Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 
3275/2012/OŽPZ/Bo ze dne 23. 1. 2012. 
 
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 z hlediska kompetencí krajského 
úřadu k předloženému návrhu územního plánu zásadní 
připomínky – zůstává 
v platnosti vyjádření orgánu státní správy lesů č.j. 
KrÚ63709/2012/OŽPZ/PI ze dne 4. 12. 2012. Znovu 
uplatňujeme požadavek uvést do popisu lokalit omezení pro 
umisťování staveb z důvodu existence ochranného pásma lesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z vyjádření č.j. KrÚ63709/2012/OŽPZ/PI ze dne 4. 12. 
2012 vyplýval požadavek při popisu lokalit Z2, Z14, Z15 a 
Z16 (již nové očíslování původních lokalit) v územním 
plánu uvést, že bude dotčeno ochranné pásmo lesa 50 m od 
okraje lesa. Všechny tyto lokality mají v textové části 
návrhu územního plánu podmínku respektovat ochranné 
pásmo lesa uvedenou. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 
 

8. Magistrát města Oddělení odpadů a ovzduší:  
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Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
ze dne 16. 4. 2014 
Č.j.: 
OŽP/17291/2014/Ves 

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 
Dolany a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska ochrany ZPF dle zák.č. 334/1992 Sb. nemá 
Magistrát města Pardubic námitek. Kompetentní je v tomto 
případě dle § 17a, odst. a) zákona Krajský úřad Pardubického 
kraje.  
Vacíková Eva 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme, v 
rozsahu svých kompetencí, zásadní připomínky. V části 
odůvodnění ÚP č. 11.2. VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA u lokalit Z2, Z14, Z15 a Z16 je uvedeno, že dojde k 
dotčení ochranného pásma lesa, které je nutno respektovat. 
Podmínku respektování ochranného pásma lesa požadujeme 
do textové části doplnit v případě plochy Kl a dále u plochy 
K2 požadujeme doplnit podmínku respektování ochranného 
pásma části lesa (východojižní část), jež je územním plánem 
zařazen do NP - plochy přírodní. 
Dále pak upozorňujeme na evidentní nepřesnost v části 
odůvodnění ÚP č. 11.2. VYHODNOCENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
 
 
 
Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
 
 
Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek dotčeného orgánu byl splněn. Projektant doplnil 
do textové části odůvodnění kapitoly č. 14.2. podmínku 
respektování ochranného pásma lesa pro plochy K1 a K2. 
Tato podmínka je uvedena také v textové části návrhu 
územního plánu v kapitole E.  
 
 
 
 
Projektant opravil nepřesnost v kapitole č. 14.2. ohledně 
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LESA, kde je uvedeno, že v katastru obce jsou lesní plochy 
zastoupeny výrazně, z celkové plochy katastru 646 ha lesní 
plochy tvoří 38,9 % (305 ha). Toto tvrzení není pravdivé ani 
fakticky (lesnatost uvedeného území je velmi nízká) ani 
matematicky.  
Ing. František Meduna  
Oddělení vodního hospodářství: 
Bude respektován aktualizovaný dokument – Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.  
Otto Sigmund 
 

podílu lesních ploch v katastru obce; dle stanoviska 
dotčeného orgánu zastoupení lesních ploch v obci není 
výrazné. 
 
 
 
Dokument – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje územní plán respektuje.  
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 26. 3. 2014 
Č.j.: MmP 16506/2014 

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, úřadu územního plánování, čj. 
MmP 15706/2014 ze dne 12. 3. 2014, o opakovaném 
společném jednání o návrhu územního plánu Dolany a o 
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, sděluje toto stanovisko: 
 

Návrh územního plánu obce Dolany vychází z posouzeného 
návrhu zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní 
památkové péče stanovisko pod čj, MmP 52626/2008 ze dne 
2. 10. 2008 a následných stanovisek k jednotlivým procesním 
fázím řízení o územním plánu. Připomínky státní památkové 
péče jsou v návrhu zapracovány. Další připomínky nemáme. 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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110 15 
11. Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Na Františku 
32, Praha 1, 110 15 
ze dne  13. 3. 2014 
zn.: MPO 13399/2014 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
řešení návrhu územního plánu obce akceptuje ve východním 
výběžku řešeného území 
dosud netěžené výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, 
č. lož. 3 209700, s chráněným ložiskovým územím stejného 
názvu. Evidencí a ochranou tohoto výhradního ložiska je 
stanovena Česká geologická služba – Geofond. 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 

12. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 01, 
Český inspektorát lázní a 
zřídel, ze dne 5.5.2014, 
č.j. MZDR15772/2014-
2/OZD-ČIL-L 

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 Dolany a k Vyhodnocení 
vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
upraveným pro opakované společné jednání sděluje:  
V ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč, které zasahuje do 
jihovýchodní části řešeného území, nenavrhuje projednávaný 
návrh územního plánu oproti jeho předchozí variantě zásadní 
kvalitativní změny, které by byly v rozporu s podmínkami 
ochrany přírodních léčivých zdrojů. Z hlediska jejich ochrany 
tedy ČIL neuplatňuje k projednávanému návrhu územně  
 plánovací dokumentace žádné připomínky 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
 

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10, 

K návrhu územního plánu obce Dolany Ministerstvo životního 
prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. 
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Č.j. 394/550/14-Hd 
18634/ENV/14 ze dne 
14.3.2014 

platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Dolany je 
evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 
3209700, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území 
Lázně Bohdaneč, č. 20970000, s dobývacím prostorem 
Dolany u Pardubic, č. 71183.  
V obci je evidováno i nevýhradní ložisko štěrkopísků Dolany 
u Pardubic, č. 5224400.  

14. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 3. 4. 2014 
zn.:SBS 
07738/2014/OBÚ-09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení o opakovaném 
společném jednání o návrhu územního plánu obce Dolany.  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického má k dokumentaci „ÚZEMNÍ PLÁN 
DOLANY“, která je vystavena na Vámi uvedené internetové 
adrese, opakovaně zásadní připomínku (předchozí připomínku 
zdejší úřad uplatnil písemně u Vašeho úřadu pod č.j. SBS 
01368/2012/09/1/Ko/Lá). 
V zájmovém území byl Obvodním báňským úřadem v 
Trutnově, pracoviště Hradec Králové stanoven dobývací 
prostor Dolany u Pardubic. Dobývací prostor byl stanoven pro 
dobývání výhradního ložiska štěrkopísku a podle ustanovení § 
27 odst. 6 zákona č. 44/1989 Sb., ve znění pozdějších zákonů 
(horní zákon): „Stanovení a změna dobývacího prostoru je i 
rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na 
povrchu.“. 
Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové 
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru zaslal nejen 
stavebnímu úřadu, ale také orgánu územního plánování. Z 
výše uvedeného důvodu trváme na tom, aby byl stanovený 
dobývací prostor zahrnut do územního plánu (textová a 
grafická část). Pro Vaši potřebu a potřebu zpracovatele 
územního plánu Vám byl v roce 2012 zasílán výpis z evidence 
dobývacích prostorů s důležitými údaji o dobývacím prostoru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovený dobývací prostor, chráněné ložiskové území a 
výhradní ložisko jsou v územním plánu zobrazeny 
v koordinačním výkrese a jsou uváděny také v textové části 
návrhu a odůvodnění územního plánu. 
 
 
Podmínky ochrany CHLÚ a dobývacího prostoru 
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Dolany u Pardubic. 
Dále trváme na tom, aby ve stanoveném chráněném 
ložiskovém území a v dobývacím prostoru nebylo plánováno 
zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska.  
Na respektování horního zákona zdejší úřad trvá. 
Údaje o stanovených chráněných ložiskových územích získáte 
na MŽP ČR v Hradci Králové, které vede jejich evidenci.  
 

projektant doplnil do textové části územního plánu. 

15. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

16. Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, 
Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02, sp. 
zn. 30285/2014-6440-
OÚZ-PCE ze dne 
16.4.2014 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 
Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká 
republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 17. prosince 2013 a 
ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru 
územní správy majetku Pardubice, Agentury hospodaření s 
nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 
1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 
Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o 
technické infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány 
Městskému úřadu v Pardubicích formou vymezených území (§ 
175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační 
vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 39/2012. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území –viz příloha pasportního listu. Vydání 
závazného stanoviska podléhá výstavba vyjmenovaná v 
části 3 VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 
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V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 3 letecká 
stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území 3 viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba 
vyjmenovaná v části 3 VYMEZENÁ ÚZEMÍ 3 celé správní 
území. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické 
části návrhu územního plánu. V případě souběhu 
vymezených území výše popsaných platí pro vymezená 
území přísnější požadavek nebo jejich souběh. 
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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Jevy 82 a 103 a podmínka v případě souběhu vymezených 
území - jsou v textové části obsaženy; jevy jsou doplněny 
do výkresové části odůvodnění (koordinační výkres). 
 
 
 
 
 
 
Výstavba větrných elektráren se na území obce 
nepředpokládá. 
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platí : 
Předem bude s MO AHNM Odborem územní správy majetku 
Pardubice, Teplého 1899, projednána výstavba: 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/06 Sb., 
v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé 
území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• 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 

Podmínky, které platí pro územní a stavební činnost v 
řešeném území jsou uvedeny v textové části územního 
plánu na str. 51 a jsou aktualizovány dle tohoto stanoviska.  
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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 - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

17. Státní pozemkový úřad Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

 
 

VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  ÚP  DOLANY ZE DNE 11.9.2014 - DO   

 
P. 
č. 

Dotčený orgán                                                         Stanoviska Vyhodnocení stanovisek 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
Královéhradecký a 
Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, Hradec 
Králové, 500 02 
ze dne: 26.8.2014 
zn. 1320/14/52.104/Št 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné 
námitky proti jeho schválení. Státní energetické inspekce, 
Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj 
v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný 
podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném 
znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na 
veřejném projednávání návrhu změny, který je podle 
ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 11.9. 2014. 

- Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí. 
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2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
ze dne: 19. 9. 2014 
Č.j.: HSPA-9-498/2014-
Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 11.6.2014 a k této vydává v 
souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované závazné stanovisko 
Poučení 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 

- Dotčený orgán s předloženým návrhem souhlasí. 
  
 
 
 
 
 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 
828, Pardubice, 530 02 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

 

 
 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
ze dne 1. 9. 2014 
Č.j.: KrÚ 
51227/2014/OŽPZ/Se 

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

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z 
hlediska zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá námitek. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, byl vydán na 
základě žádosti samostatně, dne 7. 4. 2014, pod č. j.: KrÚ 
18014/2014/OŽPZ/Se. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme z hlediska kompetencí krajského 
úřadu k předloženému veřejnému projednání návrhu územního 
plánu zásadní připomínky. 

- Dotčený orgán neuplatňuje žádné další požadavky. 
 
 
 
 
 
   
- Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 
 
 
 
- Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., se 
záborem ZPF byl vydán dne 7. 4. 2014, pod č. j.: KrÚ 
18014/2014/OŽPZ/Se. 
 
 
- Dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky. 
 
 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 
 

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice,  

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. 

 
 
- Dotčený orgán nemá námitky. 
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530 21 
ze dne 18. 8. 2014 
Č.j.: 
OŽP/46242/2014/Ves 

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 
Dolany.  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění 
je kompetentní dle § 17a), písm. a) zákona krajský úřad.  
Vacíková Eva 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
Ing. František Meduna  
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodoprávního hlediska zák.č. 254/01 Sb. – o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů nemáme námitky. Bude respektován aktualizovaný 
dokument – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje.  
Alena Nováková 
 

 
 
- Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 
 
 
 
 
 
- Dotčený orgán nemá námitky. 
 
 
 
- Dotčený orgán nemá námitky; dokument – Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje územní plán 
respektuje.  
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 26. 8. 2014 
Č.j.: MmP 46521/2014 

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, úřadu územního plánování, čj. 
MmP 45329/2014 ze dne 29. 7. 2014, o zahájení řízení o 
územním plánu Dolany a o vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, sděluje toto 
stanovisko: 
 
Územní plán obce Dolany vychází z posouzeného návrhu 
zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní památkové 
péče stanovisko pod čj, MmP 52626/2008 ze dne 2. 10. 2008 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Dotčený orgán nemá námitky. 
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konečného stanoviska ke společnému jednání čj. MmP 
16506/2014 ze dne 26.3.2014. Požadavky státní památkové 
péče jsou v dokumentaci zapracovány, proto nemáme námitky 
k jejímu schválení. 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. 
svobody 2/22, Praha1,  
110 15 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 
 
 

12. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 4, Praha 2, 128 01, 
Český inspektorát lázní a 
zřídel, ze dne 11.9.2014, 
č.j. MZDR40017/2014-
2/OZD-ČIL-L 

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 Dolany upravenému pro 
veřejné projednání sděluje:  

Od opakovaného společného jednání nedošlo v návrhu 
Územního plánu Dolany k takovým změnám, které by byly v 
rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč. ČIL tedy neuplatňuje 
k projednávanému návrhu územního plánu žádné připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Dotčený orgán neuplatňuje žádné připomínky. 

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10, 
Č.j. 1281/550/14-Hd 

K veřejnému projednání územního plánu obce Dolany 
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 
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60523/ENV/14 ze dne 
29.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolany je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Lázně 
Bohdaneč, č. 3209700, a bylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000, s dobývacím 
prostorem Dolany u Pardubic, č. 71183.  
Vzhledem k tomu, že v navrhovaném územním plánu jsou 
plochy chráněného ložiskového území uvedeny mj. jako 
plochy přírodní, kde jsou dle textové části dokumentace 
podmíněně přípustné např. i stavby pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra, je nezbytné doplnit omezení pro realizaci 
takových staveb tak, aby územní plán nekolidoval se zájmy 
chráněnými horním zákonem. Ministerstvo životního prostředí 
proto požaduje doplnit v návrhu územního plánu Dolany v 
části F, stanovení podmínek, odst. l) NP – plochy přírodní, v 
závěru uvedená omezení takto:  
Podmínkou je prokázání, že tyto záměry nejsou v rozporu s 
podmínkami ochrany přírody a krajiny, podmínkami ochrany 
krajinného rázu, a že neznemožní nebo neztíží dobývaní 
výhradního ložiska.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Požadavek na respektování horního zákona v CHLÚ je 
uveden v textové části odůvodnění v kapitole 5.1.7. 
 
 
 
- Projektant doplnil větu textové části návrhu územního 
plánu kapitoly F plochy NP - plochy přírodní, následovně: 
„Podmínkou je prokázání, že tyto záměry nejsou v rozporu 
s podmínkami ochrany přírody a krajiny, podmínkami 
ochrany krajinného rázu, a že neznemožní nebo neztíží 
dobývaní výhradního ložiska.“  
 
 

14 
a) 

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 10. 9. 2014 
zn.:SBS 
26190/2014/OBÚ-09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel písemný podnět organizace realma-
pískovna dolany s.r.o. se sídlem: Tř. Tomáše Bati 190, 760 01 
Zlín, jehož kopii Vám v příloze přeposíláme.  
Uvedená organizace nesouhlasí se zahrnutím cyklostezky do 
chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč v rámci 
projednávání návrhu územního plánu obce Dolany. 
 

- Písemný podnět organizace realma-pískovna dolany s.r.o. 
ze dne 22.8.2014, který dotčený orgán přeposlal byl touto 
organizací uplatněn v procesu veřejného projednání dne 
27.8.2014 a byl zařazen do spisu jako připomínka č.1. 
Připomínka č.1 zaslaná dopisem ze dne 31.března je 
obsahově stejná se zaslanou kopií písemného podnětu 
organizace realma-pískovna dolany s.r.o. ze dne 22.8.2014. 
Připomínka je řádně vyhodnocena; vyhodnocení 
připomínky č. 1 je součástí odůvodnění územního plánu. 
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14. 
b) 

Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 11. 9. 2014 
zn.:SBS 
23796/2014/OBÚ-09/1 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení o zahájení řízení.  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického má k dokumentaci „ÚZEMNÍ PLÁN 
DOLANY“ , která je vystavena na Vámi uvedené internetové 
adrese opakovaně zásadní připomínku (předchozí připomínky 
zdejší úřad uplatnil písemně u Vašeho úřadu pod č.j. SBS 
01368/2012/09/1/Ko/Lá a SBS/07738/2014/OBÚ-09/1).  
V zájmovém území byl Obvodním báňským úřadem v 
Trutnově, pracoviště Hradec Králové stanoven dobývací 
prostor Dolany u Pardubic. Dobývací prostor byl  stanoven pro 
dobývání výhradního ložiska štěrkopísku a podle ustanovení § 
27 odst. 6 zákona č. 44/1989 Sb., ve znění pozdějších zákonů 
(horní zákon): „Stanovení a změna dobývacího prostoru je i 
rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho vymezení na 
povrchu.“ 
Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové 
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru zaslal nejen 
stavebnímu úřadu, ale také orgánu územního plánování. 
Stále trváme na tom, aby ve stanoveném chráněném 
ložiskovém území a v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic 
nebylo plánováno zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s 
dobýváním výhradního ložiska (např. cyklostezka).  
Na respektování horního zákona zdejší úřad trvá. 
Údaje o stanovených chráněných ložiskových územích získáte 
na MŽP ČR v Hradci Králové, které vede jejich evidenci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Navržený územní plán respektuje CHLÚ, dobývací 
prostor i výhradní ložisko štěrkopísku; jedná se o limity 
v území, které jsou v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcí vyhláškou zakresleny v koordinačním výkrese 
územního plánu. 
 
 
 
 
- Dobývací prostor, který je součástí CHLÚ leží dle návrhu 
územního plánu v ploše NT – plochy těžby nerostů – 
nezastavitelné a NSzp – plochy smíšené nezastavěného 
území; obě plochy jsou nezastavitelné. CHLÚ dále leží 
v ploše NP - plochy přírodní a NZ – plochy zemědělské; 
jedná se taky o nezastavitelné plochy. Dle návrhu 
územního plánu v CHLÚ lze zřizovat stavby a zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na 
základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle 
horního zákona.  
Horní zákon územní plán respektuje. 

15. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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16. Česká republika- 
Ministerstvo obrany, 
Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem, 
Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 3, zn. SPU 
364998/2014 ze dne 
15.9.2014 

Dne 1. 8. 2014 jsme obdrželi oznámení veřejného projednání 
návrhu územního plánu obce Dolany.  

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V zájmovém území, rozvojová lokalita Z - 2 předloženého 
návrhu ÚP, se nachází stavba vodního díla - hlavní 
odvodňovací zařízení (HOZ) HOZ Bohdaneč č. 18, který 
evidujeme pod ID: 1080000093 v ČHP 1-03-04-041, kanál 
otevřený, ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ), kterou požadujeme respektovat a 
zachovat jejich funkčnost. 

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 odpadní ani dešťové vody. 

Podrobné odvodnění u rozvojových lokalit územního plánu 
nemáme evidováno. 

 
 
 
- Ve specifických podmínkách lokality Z2 je požadavek 
pro respektování ochranného pásma vodoteče.  Územní 
plán v kapitole B.3. specifikuje ochranu přístupu 
k vodotečím (zachování přístupného pruhu v šířce 6 – 8 m 
od břehové hrany). Územní plán dle koncepce veřejné 
infrastruktury nenavrhuje žádné vypouštění odpadních ani 
dešťových vod do HOZ Bohdaneč č. 18.  

 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOT ČENÝCH ORGÁNŮ K  NÁVRHU 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výskedky veřejného projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu. Návrhy byly v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručeny dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili 
stanoviska. Pořizovatel obdržel 8 stanovisek dotčených orgánů, 1 stanovisko krajského úřadu, 
jedná se o následující stanoviska:  
 
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové  
ze dne: 12.11.2014 
zn. 1666/14/52.104/Št 

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že s návrhem vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí. 
Připomínky se netýkají námi chráněných zájmů mimo připomínku RWE o ochranných 
pásmech, na které jsme upozorňovali již v rámci projednávání návrhu ÚPO dne 7.4.2014 pod 
čj. 568/14/52.104/Št. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán s návrhem vyhodnocení připomínek k územnímu plánu souhlasil.  
 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  
ze dne: 19. 11. 2014 
Č.j.: HSPA-9-628/2014-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.10.2014 a k 
této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné koordinované závazné stanovisko 
Poučení 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán s návrhem vyhodnocení připomínek k územnímu plánu souhlasil.  
 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, U Divadla 828, 
530 02 Pardubice  
ze dne 10.11.2014 
zn. KHSPA 16544/2014/HOK-Pce 

Dne 20.10.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost Magistrátu města Pardubice o vyjádření k 
podaným připomínkám k územnímu plánu obce Dolany.  

Po zhodnocení souladu předložených připomínek s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto vyjádření: 
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KHS se vyjádřila k druhému opakovanému projednání návrhu územního plánu obce Dolany 
stanoviskem s č.j. KHSPA 17273/2012/HOK-Pce ze dne 22.10.2012.  

Připomínka obce Dolany – obec Dolany požaduje odstranění podmínky využití plochy Z16, 
zejména týkající se plochy nerostů. Důvodem je, že momentální plán využití plochy k rekreaci 
(dříve Z13, nyní Z16) nesouvisí s vodní plochou, kde probíhá těžba.  
KHS se k ploše Z13 vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 00414/2011/HOK-Pce ze dne 
3.2.2011 s podmínkou: KHS požaduje, aby byla lokalita pro rekreaci na plochách přírodního 
charakteru Z13 realizována po ukončení těžby štěrkopísku. V návrhu územního plánu má 
výše uvedená lokalita označení Z16.  

Výše uvedená podmínka KHS zůstává nadále v platnosti.  

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS konstatuje, že ostatními 
připomínkami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán neměl k návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu žádné námitky ani 
připomínky.  
 
Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
ze dne 19. 11. 2014 
Č.j.: KrÚ 66674/2014/OŽPZ/Se 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)  
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí.  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska zájmů jemu svěřených 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemá námitek.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
není námitek proti “Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Dolany.“  

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 z hlediska kompetencí 
krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů k předloženému “Návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dolany“ námitky. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán neměl k návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu žádné námitky ani 
připomínky.  
 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, 530 21 Pardubice  
ze dne 29. 10. 2014 
Č.j.: OŽP/63293/2014/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 návrhu vyhodnocení připomínek k ÚP Dolany. 

Ing. Monika Lofelmannová  

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nemáme 
námitek k vyhodnocení připomínek k ÚP Dolany. 
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Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je kompetentní dle § 17a), 
písm. a) zákona krajský úřad.  

Vacíková Eva 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Ing. František Meduna  

Oddělení vodního hospodářství: 
Text návrhu ÚP je třeba v oddíle D.2.2. opravit: Obec má svou samostatnou BČOV.  
Otto Sigmund 

Vyhodnocení stanoviska: 
V textové části návrhu územního plánu v podkapitole D.2.2. je uvedena věta: 
„V obci bude zachován stávající způsob odkanalizování – tlaková kanalizace s napojením do 
stávající ČOV umístěné v k.ú. Lázně Bohdaneč.“ 
Dle této textace je patrné, že se jedná o ČOV, která i přes to, že leží na území k.ú. Lázně 
Bohdaneč slouží pro odkanalizování obce Dolany a tato koncepce bude zachována i nadále. 
Jedná se tedy o ČOV, která slouží a bude sloužit pro obec. Oprava textu ve smyslu, že obec 
má svou samostatnou BČOV není pro koncepci technické infrastruktury podsatné a proto 
není text v tomto smyslu opraven.   
Ostatní oddělení neměli k návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu žádné námitky.  
 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice 
ze dne 3. 11. 2014 
Č.j.: MmP 63514/2014 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní památkové péče, k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA-
ÚÚP, čj. MmP b / y .15/2014 ze dne 17. 10. 2014, o stanovisko k návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Dolany, sděluje toto s t a n o v i s k o:  

Uzemní plán obce Dolany vychází z posouzeného návrhu zadání, ke kterému vydal příslušný 
orgán státní památkové péče stanovisko pod čj. MmP 52626/2008 ze dne 2. 10. 2008 a 
konečného stanoviska ke společnému jednání čj.MmP 16506/2014 ze dne 26. 3. 2014. 
Požadavky státní památkové péče jsou v dokumentaci zapracovány, proto nemáme námitky k 
jejímu schválení. Připomínky účastníků řízení se tykají možného funkčního využití pozemků, 
svým obsahem se nedotýkají zájmů státní památkové péče n k návrhu na jejich vypořádání 
nemáme připomínky. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán neměl k návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu žádné námitky ani 
připomínky.  
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 
1142/1, 500 02 Hradec Králové  
ze dne 20. 11. 2014 
zn.:SBS 31939/2014/OBÚ-09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaši 
žádost.  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického se opakovaně 
seznámil s dokumentací „ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY“, která je vystavena na Vámi uvedené 
internetové adrese. Zdejší úřad se zabýval i s předloženými připomínkami k návrhu územního 
plánu. Opakovaně Vás upozorňujeme, že v zájmovém území byl Obvodním báňským úřadem v 
Trutnově, pracoviště Hradec Králové stanoven dobývací prostor Dolany u Pardubic. 
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Dobývací prostor byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku a podle 
ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 44/1989 Sb., ve znění pozdějších zákonů (horní zákon): 
„Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho 
vymezení na povrchu.“ 

Stále trváme na tom, aby ve stanoveném chráněném ložiskovém území a v dobývacím 
prostoru Dolany u Pardubic nebylo plánováno zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s 
dobýváním výhradního ložiska.  
Na respektování horního zákona zdejší úřad trvá. 

Údaje o stanovených chráněných ložiskových územích získáte na MŽP ČR v Hradci Králové, 
které vede jejich evidenci. 

Vyhodnocení stanoviska: 

Územní plán Dolany stanovený dobývací prostor Dolany respektuje; na jeho ploše je 
navržena plocha těžby nerostů nezastavitelná – NT. Chráněné ložiskové území, je územním 
plánem respektováno navrženou plochou NT a plochou přírodní – NP.  Požadavek na 
respektování horního zákona v CHLÚ je územním plánem uvedeno v návrhu územního plánu 
v kapitole F u plochy NP - plochy přírodní a také v textové části odůvodnění v kapitole 5.1.7. 
Ve stanoveném chráněném ložiskovém území a v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic 
územní plán zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska 
neplánuje. Stanovisko dotčeného orgánu územní plán respektuje. 
 
Česká republika- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  
ze dne 3.11.2014 
č.j. MOCR 30454-7/2014-6440 

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: 
Naše stanovisko k územnímu plánu Dolany zůstává v platnosti. K předloženému 
vyhodnocení nemáme připomínek. 

Vyhodnocení stanoviska: 
Dotčený orgán neměl k návrhu vyhodnocení připomínek územního plánu žádné připomínky.  
 
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky 
dotčených orgánů. V průběhu procesu pořizování územního plánu nebyl řešen žádný rozpor. 

 
 
5.1. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území podle zvláštních předpisů jsou při řešení respektovány, graficky 
zobrazitelné limity jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese č.5. 

 

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT   

(zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) 

V řešeném území je evidována nemovitá kulturní památka měšťanský dům č.p.5, 
rejstříkové číslo 101082. Objekt se nachází na návsi v blízkosti kostela, na st.p. 10/1 a je ve 
velmi špatném stavu.  
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Č.p.5 

 

 
 
Dále je třeba respektovat a chránit další objekty, které nejsou zapsané v seznamu 

kulturních památek, ale jsou cenné z kulturně historického a urbanistického hlediska: 

Kostel sv. Vojtěcha a kaplička sv. Floriana. 

Kostel sv. Vojtěcha byl postaven v roce 1913, jedná se o novorománský kostel 
navržený architektem B. Dvořákem, který navrhl i zařízení interiéru. Kaplička sv. Floriana 
byla postavena v polovině 18.století, traduje se pověst, že zde byli pochováni 4 vojáci-
důstojníci z Prusko-rakouské bitvy v r. 1866 u sadové na Hradecku. V minulosti kaplička 
sloužila církevním obřadům a patří mezi dominantní stavby v obci. 

V roce 1902 byl postaven hřbitov, který patří rovněž mezi dominantní stavby v obci. 
Hřbitovu vévodí kříž s ukřižovaným Kristem a hřbitovní kaple. 

Z hlediska architektonického lze považovat za objekty architektonicko hodnotné 
dokladující původní zástavbu rovněž usedlosti č.p. 6 na st. p. 9 a č.p. 4 na st.p. 11, které si 
zaslouží citlivou rekonstrukci. Objekty mají zdobenou štukovou výzdobu ve štítech, ovšem 
jsou ve špatném technickém stavu. U č.p. 6 jsou nevhodně použity „eurookna“ ve štítu. 

 
Respektovány jsou kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty – objekty 

přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, které nepožívají zákonné ochrany 
památkové péče, dále urbanistické a architektonické hodnoty území, které jsou vymezené 
jako: 

o  zastavěné území obce se zachovalou původní urbanistickou strukturou – 
nevymezovat zastavitelné plochy v bezprostředním okolí kulturních památek 

o  stavební dominanty – architektonické dominanty, které umocňují a komponují 
prostor sídla, případně se uplatňují při dálkových pohledech 

o  objekty přispívající k identitě území – jedná se o stavby, které jsou dokladem 
stavitelského umění kraje (původní roubené i zděné stavby lidové architektury) a v obrazu 
sídla mají svou estetickou hodnotu, dále o objekty drobné architektury, např. drobné sakrální 
stavby v sídlech i krajině, pomníky a památníky, křížky.  
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5.1.3. ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

Celé řešené území se považuje za území s archeologickými nálezy (ÚAN), v případě 
jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v území je investor povinen již v období přípravy 
stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu s institucí 
oprávněnou k provádění těchto průzkumů.  

 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
(zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů) 
 
5.1.4 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

V řešeném území se nenacházejí chráněná území, památné stromy ani VKP evidované 
dle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V území dále nejsou evidovány 
přechodně chráněné plochy, CHKO, národní parky, národní přírodní rezervace, přírodní 
parky, přírodní památky, evropsky významné lokality, lokality výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů s národním významem. 

V širším zájmovém území je evidovaná Evropsky významná lokalita Bohdanečský 
rybník – CZ0533308 o výměře 251,3 ha. Zájmové území není součástí ani nezasahuje do 
žádné ptačí oblasti ve smyslu ust. § 45e zák. č. 218/2004 Sb. 

 
Respektovány jsou významné přírodní a ekologické hodnoty: 
- významné krajinné prvky ze zákona – lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky, 

mokřady, břehové porosty, meze apod. 
 
 
5.1.5 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY   

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených 
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.   

ÚSES byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku Opatovice 
nad Labem v roce 1993 (ing.Zuzana Baladová). V rámci návrhu ÚP je řešení ÚSES upraveno 
dle zpracované Revize pro ORP Pardubice a plán ÚSES pro území ORP Pardubice. Návrh 
ÚSES byl dále zkoordinován s plánem komplexních pozemkových úprav. 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NC Bohdaneč (č.8), které 
pokrývá zalesněnou jihovýchodní část řešeného území. Funkční NC je situováno v místě 
křížení nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – Bohdaneč (typ MH), K 73 Bohdaneč – 
Vysoké Chvojno (typ B a N), K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH). Biokoridory 
nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a ochrannými zónami v šířce 2 
km na každou stranu od osy. Typ“: B – borová, N – nivní, V – vodní, MB – mezofilní 
bučinová, MH – mezofilní hájová).  

Severním krajem řešeného území prochází nadregionální biokoridor K71 o šíři 40 m 
s ochrannou zónou, která byla upřesněna. 

Na nadregionální prvky SES navazují lokální prvky – biokoridory a biocentra. 
Zastavěným území podél vodoteče prochází převážně nefunkční lokální biokoridor LK, na 
kterém je umístěno navržené lokální biocentrum LC, jihovýchodní části řešeného území 
prochází funkční lokální biokoridor LK, na kterém je vymezeno funkční lokální LC.   

Převážná část lokálních prvků SES je nefunkční, u nichž je nutné je založit formou 
zalesnění či zatravnění s doplněním ozelenění. Realizace prvků ÚSES se předpokládá v 
souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k půdě.  
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V návrhu je řešeno: 
 
o upřesnění os NK K 71 včetně vložení lokálních biocenter v odpovídajících 

prostorových parametrech  
o upřesnění ochranné zóny NK dle konkrétních podmínek s vyloučením zastavěného a 

zastavitelného území obce 
o úprava LC 38, LK 14 a NK 71/18 dle podkladů Pozemkového úřadu 

 
5.1.6 OCHRANA LESŮ 
 
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je nutno respektovat ochranné pásmo lesa o 

vzdálenosti 50 m. Stavby situované do ochranného pásma lesa je nutno projednat s dotčenými 
orgány a státní správou lesů.  

 
 
5.1.7 NEROSTNÉ SUROVINY, OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU  
(zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Ochrana nerostných surovin 

V řešeném území jsou evidovány chráněná ložisková území, ložisko výhradní, ložisko 
nevyhrazených nerostů, dobývací prostor: 

chráněná ložisková území 

-CHLÚ č. 20970000, Lázně Bohdaneč – štěrkopísky ( v CHLÚ lze zřizovat stavby  a 
zařízení, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného 
stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona) 

ložiska výhradní 

- č. 3209700 B-bilancovaná ložiska (výhradní), Lázně Bohdaneč, dosud netěženo, 
štěrkopísky 

dobývací prostor 

- č.71183, Dolany, těženo současná z vody, štěrkopísky, Realma-pískovna Dolany, 
s.r.o., Zlín 

Ve stanoveném chráněném ložiskovém území a v dobývacím prostoru není plánováno 
zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. Požaduje se 
respektovat horní zákon. 

Poddolovaná území, sesuvná území v řešeném území nejsou. 

Mezi významné výrobní aktivity v území patří těžba štěrkopísků, kterou provozuje 
společnost Realma - pískovna Dolany, s.r.o., Zlín. Těžba probíhá na jihovýchodním okraji 
řešeného území. Těžba bude pokračovat k jihovýchodní hranici řešeného území a těžba se 
dotkne i lesních pozemků. V současné době je zpracována EIA na Stanovení dobývacího 
prostoru a těžbu štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany.  

 
 
5.1.8 OCHRANA PŘED POVODNĚMI, VODNÍ TOKY 

(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů) 
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V řešeném území není vyhlášeno záplavové území.  

Jihovýchodní hranici řešeného území tvoří částečně Opatovický kanál. Je to staré 
technické dílo, vybudované jako součást rozsáhlé rybniční soustavy v 16. století Pernštejny. 
Celková délka kanálu je 34 km. Opatovický kanál je technickou památkou. Mezi 
nejvýznamnější vodní toky v území patří Černská strouha (Čertůvka), která protéká ve směru 
východ-západ, a především Rohoznický potok (Klechtávecký). Protéká ve směru od 
Rohoznice a v jižní části obce se vlévá do Černské strouhy.  

Hydrologické č. povodí – 1-03-09-035 

Plocha povodí – 5,81 km2 

V širším okolí jsou nejvýznamnější vodní plochy Bohdanečský rybník, který je národní 
přírodní rezervací, a směrem na Ždánice vodní plocha Oplatil. Písník Oplatil je zdrojem pitné 
vody pro úpravnu vody Hrobice, která slouží pro zásobování města Pardubice. V obci je malá 
požární nádrž.   

Jihovýchodní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu II. stupně přírodních 
léčebných zdrojů Lázně Bohdaneč. 

 
Dle zákona o Vodách mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, 

pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků 
sousedících s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m 
od břehové čáry, u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

 
5.1.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

(zákon č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) 

Pro potřeby zón havarijního plánování (blízkost silnice II.třídy) budou využity plochy 
návsi, hřiště. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je rozpracováno v Plánu 
ukrytí obyvatelstva, který je součástí Rozpracování krizového plánu Pardubického kraje. 
Stálé úkryty na území obce nejsou, improvizované jsou plně v kompetenci OÚ Dolany. 
Evakuace - v případě mimořádných událostí, které ohrožují území obce, by se jednalo pouze 
o dočasné vymístění obyvatelstva z ohrožené oblasti.  V případě evakuace je možné jako 
místo pro shromažďování využít plochy u obecního úřadu, návsi, hřiště. Nouzové ubytování 
je možné v budově obecního úřadu, pohostinství. Materiál humanitární pomoci v případě 
vzniku závažné mimořádné události by byl realizován v součinnosti s Červeným křížem.  

Na území obce se nenacházejí objekty uskladňující nebezpečné látky ani zařízení, u 
kterých by byla nutná ochrana před vlivy nebezpečných látek. Na území obce nejsou 
vymezeny prostory určené k dekontaminaci. Pro záchranné, likvidační a obnovovací  práce 
pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádných 
událostí je možné použít plochu hřiště, plochy výrobní. Nouzové zásobování vodou a el. 
energií je řešeno v Plánu nouzového přežití obyvatelstva.  

Na stávajících rozvodných vodovodních řadech jsou rozmístěny většinou podzemní 
hydranty, které budou umožňovat pokrytí celého zastavěného území při hasebním zásahu. U 
nové výstavby budou zdrojem vody pro hašení požárů nadzemní hydranty nových 
vodovodních řadů, tlak bude odpovídat normativním požadavkům. Nové obslužné 
komunikace budou odpovídat šířkovými parametry normativním požadavkům při hasebním 
zásahu. Příjezdové komunikace do navrhovaných lokalit budou vedeny ze silnice III. třídy a 
místních komunikací. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno balenou vodou nebo cisternami 
s pitnou vodou.  
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5.1.10 OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Z hlediska obrany a bezpečnosti státu se požaduje respektovat ochranné pásmo 
letištního radiolokačního prostředku  zahrnuté do jevu 103 letecká stavby včetně ochranného 
pásma viz. pasport č. 40/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území 3 viz. příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice 
podléhá výstavba vyjmenovaná v části 3 VYMEZENÁ ÚZEMÍ 3 celé správní území. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení 
zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 39/2012. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území –viz příloha pasportního 
listu. Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba vyjmenovaná v části 3 VYMEZENÁ 
ÚZEMÍ – celé správní území. 

  
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí : 
 
Předem bude s MO AHNM Odborem územní správy majetku Pardubice, Teplého 

1899, projednána výstavba: 
 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí 

a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• 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 - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 

 
 
OCHRANA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUTKURY 

 
5.1.11 OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Ochranné pásmo dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. je stanoveno 
mimo zastavěné území obce. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na 
ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, 
která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v 
odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. Silničním ochranným pásmem se 
rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m 
od osy vozovky pro silnice II. a III. Tříd. 
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5.1.12 OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

ELEKTRO 

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení (dle zákona č. 458/2000 Sb.). 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi. 
 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
 
Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je 
vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení). 

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi. 

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
 

PLYNÁRENSKÁ ZA ŘÍZENÍ 

- ochranné pásmo STL stanovené do 1.1.1995 v nezastavěném území – 10 m 

- ochranné pásmo NTL a STL stanovené po 1.1.1995 v zastavěném území – 1 m 

VODOVODNÍ A KANALIZA ČNÍ SÍTĚ 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se 
uvádí HLAVA VI Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma 
vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3 - ochranná pásma jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně..... 1,5 m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm..... 2,5 m 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

d) ČOV - 50 m 

TELEKOMUNIKA ČNÍ VEDENÍ  

-1,5 m od krajního vedení 

- ochranná pásma radioreléových tras 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ V ČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy 

stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto 
vyhodnocení. 

V rámci projednání zadání územního plánu bylo požadováno posouzení vlivů územně 
plánovací dokumentace (koncepce) na životní prostředí podle § 10i a přílohy č. 9 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 zákona č. 93/2004 Sb.  

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí zpracovala 
společnost Farm Projekt, ing.Miroslav Vraný v 12/2009, v 03/2014 byla aktualizována dle 
platných předpisů a zákonů a Pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Předmětem hodnocení byly 
lokality Z12, Z13, Z14, Z15 a  Z16 a dle vyjádření orgánu ochrany přírody (Krajský úřad 
Pardubického kraje) se požadovalo prověřit, zda realizací záměrů nedojde k negativnímu 
ovlivnění Evropsky významné lokality Bohdanečský rybník a rybník Matka, Ptačí oblasti 
Bohdanečský rybník a zároveň biocentra a biokoridoru ÚSES, dotčení ochranného pásma 
přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč a lokalitách okolo těžebního prostoru 
štěrkopísku. 

 
Původně hodnocená lokalita Z14 pro občanskou vybavenost byla zrušena, jedná se o 

stávající plochu těžby. 
 
V závěru výše uvedeného vyhodnocení jsou navržena tato opatření, která jsou 

zapracována do návrhu územního plánu: 
- z důvodu možné nenávratné ztráty půdy, je třeba přijmout všechna opatření k jejímu 

zachování. V místě odnětí bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní 
vrstvy půdy do odpovídající hloubky. Sejmutá ornice a podorničí budou dočasně uloženy na 
deponii a postupně využity k rekultivacím a výsadbám zeleně prováděných v okolí či 
k navýšení mocnosti ornice na zemědělských pozemcích v okolí 

- dodržet ochranné pásmo lokálního biokoridoru podél toku Čertůvky 
- prostor kolem písníku i zemědělský areál navrhnout a řešit tak, aby byly dodrženy 

limity hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor 
- posuzované záměry zahrnout do plánu rekultivace prováděné těžební společností tam, 

kde dochází k interakci. Zejména dohlédnout, aby v rámci rekultivací byl vhodně řešen 
stávající protihlukový zemní val v souvislosti s rekreačním využitím území ze západu písníku 

- zakázat v rámci lokalit použití prostředků k snížení růstu rostlin, či jiných chemikálií 
v současnosti využívaných, které by pak mohly ohrozit místní faunu a flóru v rámci místních 
vodotečí 

- zajistit, aby součástí řešených lokalit byl i návrh systému omezující šíření odpadu 
vzniklého během rekreace do volné přírody 

-lokalitu pro zemědělství podrobit procesu EIA, pokud záměr bude dosahovat 
příslušných kapacit. V případě realizace živočišné výroby zpracovat pásmo hygienické 
ochrany prokazující, že záměr nebude negativně ovlivňovat obytnou zástavbu nad míru 
obvyklou  
 

B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na území 
Natura 2000, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území 
nevyloučil. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (Mgr. M. 
Lemberková), ve svém stanovisku ze dne 8.1.2008, č.j. 43916/2008/OŽP/Le se vyjádřil: 
Předložený záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.  

K Pokynům pro zpracování návrhu ÚP bylo obdrženo stanovisko zn. 
48646/2013/OŽPZ/Pe ze dne 15.7.2013, které potvrdilo, že předložená koncepce nemůže mít 
vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.  

V rámci vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí bylo prověřeno, zda realizací 
záměrů nedojde k negativnímu ovlivnění EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka č. CZ 
0533308, Ptačí oblasti Bohdanečský rybník č. CZ 0531012 a bylo prokázáno, že k tomu 
nedojde.  

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. 

C.1. využití silných stránek řešeného území a příležitostí vyplývajících ze širších 
vztahů území. 

Na základě územně analytických podkladů ORP Pardubice jsou pro obec Dolany 
v rámci SWOT analýzy zjištěny tyto silné stránky: 

- kvalitní zemědělská půda 

- klidné bydlení 

- částečná možnost zaměstnání v zemědělství 

- lesní komplex a vodní plochy východně od obce 

- jižně od obce Bohdanečské rybníky s chráněným územím 

- kompletní veřejná technická infastruktura  

 

Obec má dobré dopravní napojení, neboť krajem území prochází silnice II/333, která 
napojuje obec na Hradec Králové a Lázně Bohdaneč, samotná dálnice D11 prochází 
v blízkost obce a cca 3 km od obce je připojení na dálnici. Z této výhodné dopravní polohy 
v blízkosti měst Hradec Králové a Pardubice lze předpokládat, že navrhovaný rekreační areál 
po ukončení těžby bude využíván pro širší veřejnost a zároveň obec je zajímavá i pro bydlení 
v blízkosti větších měst. Rozvoj rekreační funkce je situován do území s málo kvalitními 
půdami, ve větší vzdálenosti od bydlení. Posuzovaným záměrem nedojde k narušení silných 
stránek řešeného území, naopak dojde k jejich posílení o významnou rekreačně – sportovní 
funkci, která v území dosud scházela. 

C.2. odstranění nebo omezení slabých stránek řešeného území a hrozeb 
vyplývajících ze širších vztahů území. 

Na základě územně analytických podkladů ORP Pardubice jsou pro obec Dolany 
v rámci SWOT analýzy zjištěny tyto slabé stránky: 

- dojížďka za prací, vzděláním a vyšší vybaveností 

- minimální občanské vybavení 

- většina území je monokulturní zemědělskou krajinou 

- malá možnost každodenní rekreace 

- dopravní zatížení vozidly odvážející vytěžený štěrk 

Navržené záměry v ÚP umožní v řešeném území zvýšit zaměstnanost v oblasti služeb a 
rekreace, rozšíří občanské vybavení o rekreačně – sportovní zařízení plánované u vodní 
plochy, rozšíří možnosti každodenní rekreace zejména v letním období, ale i na jaře a 
podzim. Navrženými záměry se slabé stránky v území podstatně omezí.  
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Mezi možné hrozby vyplývající ze širších vztahů patří zvýšená doprava v letním 
období spojená a návštěvou písníku a rekreačního areálu. Tuto hrozbu lze omezit výstavbou 
dostatečného počtu parkovacích a odstavných stání na okraji rekreačního areálu v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby. Předpokládá se hlavní příjezd vozidel po silnici II/333           
( mimo řešené území) a dále po silnici  III/3239 na okraj rekreačního areálu. V samotném 
zastavěném území bude nárůst dopravy malý. Po ukončení těžby štěrkopísků dojde ke snížení 
počtu nákladních vozidel odvážejících štěrk z místa těžby. 

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, 
avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti 
zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech. 

- vliv záměrů na povrchovou a podzemní vodu – nově vzniklá vodní plocha o 
hloubce ca 11 m nebude mít výrazný vliv na kvalitu podzemních vod, v okolí písníku by měla 
být ustálena rovnováha mezi podzemní vodou a horninovým prostředím. Vliv koupání lidí na 
kvalitu vody bude zanedbatelný, větší vliv mohou mít případné splachy z polních plocha a 
spad listí, jehličí z lesních porostů. Břehy vodní plochy budou upraveny dle Plánu 
rekultivace. Plánové rekultivace budou provedeny tak, aby pomohly vytvořit interakční 
prvek, zejména v prostoru mezi lesními pozemky a břehem písníku. S rekreačním využitím se 
počítá pouze podél severní a jihozápadní strany písníku. Samotné stavby v posuzovaných 
lokalitách nebudou mít negativní vliv na podzemní vody za podmínky řádného 
odkanalizování staveb a ploch, řádného odvodnění parkovacích ploch. 

- vliv na přírodu – záměry nebudou mít podstatný vliv na krajinný ráz, v lokalitě Z15 
a Z16 jsou stavby výrazně omezeny, v lokalitě Z16 budou převládat travnaté plochy. Na flóru 
a faunu nebude mít realizace záměrů zásadní vliv, výsadbou zeleně v lokalitě K3 dojde spíše 
k pozitivním vlivům. Při dodržení lokálního LK podél toku Čertůvky nedojde k narušení 
prvků ÚSES. 

- vliv na veřejné zdraví – na kvalitu ovzduší bude mít určitý vliv nárůst dopravy 
v úseku od silnice II/333 k parkovišti a odstavným plochám v areálu (mimo obytnou 
zástavbu). Ze staveb v posuzovaných lokalitách nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, bude 
zde umístěno minimum staveb, navíc obec je plynofikována.      

E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, jež byly schváleny v politice územního 
rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje. 

Pro potřeby tohoto vyhodnocení je využito priorit stanovených v Zásadách územního 
rozvoje Pardubického kraje. 

 
Pro vyhodnocení přínosu Územního plánu Dolany k naplnění priorit bylo použito toto 

hodnocení: 
 
0 ÚP prioritu nenaplňuje 
1 ÚP vytváří podmínky pro naplnění stanovené priority 
2 ÚP svým řešením naplňuje stanovenou prioritu 

 

Priorita územního plánování Přínos Řešení územního plánu Dolany 

Vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje založený na zajištění 
příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel obce 

1 ÚP stabilizuje stávající sídlo v území, 
posiluje Dolany navrženými plochami 
pro další rozvoj bydlení a rekreace.  
Vytvořením podmínek pro rozvoj občanské 
vybavenosti dojde ke zvýšení počtu pracov- 
ních příležitostí v obci a stabilizaci hospo- 
dářského rozvoje a sociální soudržnosti  
obyvatel 

Vytvářet podmínky pro zachování přírod- 
ních hodnot, biologické rozmanitosti a 

1 ÚP zachovává stávající přírodní hodnoty, 
respektuje prvky ÚSES v návaznosti na 
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ekologicko-stabilizační funkce krajiny  komplexní pozemkové úpravy 
Vytvářet podmínky pro ochranu pozitiv- 
ních znaků krajinného rázu 

1 Stanovenými podmínkami využití ploch, 
stanovenou koncepcí uspořádání krajiny  
vytváří ÚP podmínky pro zachování 
přírodních hodnot, k posílení ekologické 
stability krajiny a zachování krajinného 
rázu 

Vytvářet podmínky pro zachování a citlivého 
doplnění výrazu sídel s cílem 
nenarušovat cenné venkovské urbanistické 
struktury a architektonické i přírodní 
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny 

1 Návrhem ploch s rozdílným způsobem 
využití území a prostorovými regulativy 
nebude narušena urbanistická struktura, 
ani architektonické dominanty, navržená 
zástavba je max. 2.NP + podkroví  

Vytvářet podmínky pro ochranu obyvatel před 
zdravotními riziky z narušení kvality prostředí 

1 Navýšený nárůst dopravy se nebude 
výrazně projevovat ve stávající i navržené 
obytné zástavbě, neboť zvýšená zátěž 
bude na silnici III/3239 v úseku křižovatka 
se silnicí II/333 a okraj zástavby obce 

Posílit kvalitu života obyvatel a obytného 
prostředí 

1 ÚP nenarušuje kvalitu života obyvatel,  
navržené záměry v oblasti rekreace a  
sportu se nacházejí na okraji obytné  
zástavby. Nová rekreační funkce posílí 
kvalitu života obyvatel 

Vyváženě a efektivně využívat zastavěné území 
a 
zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel 

1 Vymezením přiměřeného počtu zastavi- 
telných ploch a prioritního využití proluk  
v zastavěném úźemí   

Intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, 
turistiky a rekreace 

2 ÚP vytváří podmínky pro intenzivnější 
rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

 

 

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí. 

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyváženost 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udržitelného 
rozvoje.  

Rozbor udržitelného rozvoje zpracovaný pro ORP Pardubice hodnotí vyváženost 
jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje v obci Dolany následovně: 

 
Závěrečný výrok pro sociální pilíř: 
Současný stav je dobrý, trend je setrvalý 
 
Závěrečný výrok pro ekonomický pilíř: 
Současný stav je dobrý, trend je rozporný 
 
Závěrečný výrok pro environmentální pilíř: 
Současný stav je dobrý, trend je setrvalý 
 
Územní plán stabilizuje stávající plochy v sídle a vytváří podmínky pro jejich rozvoj 

v oblasti bydlení, rekreace a občanského vybavení. 
 
V oblasti bydlení je vymezeno přiměřené množství zastavitelných ploch pro bydlení 

v rodinných domech – venkovské a to zejména při severní hranici zastavěného území, na 
východním okraji zastavěného území v jižní části obce. Zastavitelné plochy logicky navazují 
na stávající urbanistickou strukturu a využívají dobré napojitelnosti na dopravu a sítě. 
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Vymezená plocha občanské vybavenosti v jižní části obce budou sloužit pro výstavbu 
objektu sociálních služeb pro starší občany a zkvalitní stávající občanskou vybavenost v této 
oblasti.  

Jihovýchodně od zástavby obce v místě probíhající těžby štěrkopísků po ukončení 
těžby bude vzniklá vodní plocha písníku sloužit pro rekreaci obyvatel širšího okolí obce, 
v návaznosti na vodní plochu jsou vymezeny plocha pro rozšíření sportovních aktivit, 
krátkodobé rekreace na přírodních plochách a zajištění odpovídající dopravy v klidu. Tento 
záměr vytvoří další pracovní příležitosti v obci a přispěje k atraktivitě obce. Vzhledem 
k poloze obce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové bude tento rekreační areál velmi 
zajímavý.     

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro posílení environmentálního pilíře 
udržitelného rozvoje. Územní plán respektuje stávající přírodní hodnoty území. Vymezuje 
plochy pro skladebné části územního systému ekologické stability (lokální i nadregionální 
úrovně). Stanovenými podmínkami využití ploch, stanovenou urbanistickou koncepcí i 
koncepcí uspořádání krajiny vytváří podmínky pro posílení krajinného rázu. Některé 
zastavitelné plochy (především na západním a severním okraji obce leží na chráněných 
půdách I. třídy ochrany. Při jejich vymezování byly zvažovány všechny aspekty. Nicméně 
potřeba možného rozvoje sídla v urbanisticky i technicky logických vazbách (popsáno výše) 
a s minimalizací rozsahu ploch s kvalitní zemědělskou půdou se jevila jako přijatelný 
kompromis. 

 
Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení 

zjištěným rizik ům ovlivňujícím potřeby současné generace obyvatel řešeného území a 
pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

 
V rámci rozboru udržitelného rozvoje zpracovaného pro ORP Pardubice nebyly 

vymezeny závažné hrozby či problémy v území obce Dolany. 
 
Mezi závady v území patří: 
 
- monokulturní, téměř bezlesá krajina 
Územní plán navrhuje zalesnění pozemku v návaznosti na stávající les severně 

stávajícího sportovního areálu. V rámci realizace prvků ÚSES při KPÚ dojde ke zlepšení 
stavu současné monokulturní krajiny formou výsadby zeleně, zatravnění apod.  

 
- oblast s převahou nefunkčních prvků ÚSES 
V souladu s komplexními pozemkovými úpravami územní plán vymezil prvky ÚSES, 

jejichž realizace se předpokládá právě v rámci KPÚ 
 
- nevymezené NRBK 
Územní plán v souladu s KPÚ upřesnil trasu nadregionálního biokoridoru 
 
- střet zastavitelného území s třídou ochrany půdy 1 

Z hlediska tříd ochrany půdního fondu lze území rozdělit na část západní, kde jsou 
velmi kvalitní půdy v I.třídě, a část východní, kde jsou půdy horší kvality. Pro bytovou 
výstavbu je vhodné území navazující na západní hranici zastavěného území, neboť východní 
část řešeného území je dotčena těžbou štěrkopísků, lesními plochami a Opatovickým kanálem, 
místními vodotečemi a dalšími technickými a přírodními limity.  Z těchto důvodů jsou některé 
plochy pro výstavbu RD situovány na západní okraj obce, přestože jsou zde kvalitnější půdy.   

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení, výroby a rekreace. Celkem je 
navrženo 17 zastavitelných lokalit. Zastavitelné plochy Z4, Z5, Z7, Z8, Z10 a Z11 se 
nacházejí na půdách v I.třídě ochrany půdy. Lokality Z4, Z5, Z6 a Z7 byly převzaty ze 
stávajícího územního plánu, resp. změn č.3 schválených v roce 2009. Dále byly převzaty ze 
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stávajícího územního plánu plochy Z2, Z3 a Z9. 
 
Celkové shrnutí 
 
Územní plán vytváří svým řešením podmínky pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj 

řešeného území. Pro stabilizaci a rozvoj sociálního a ekonomického pilíře vytváří ÚP 
podmínky vymezením nových zastavitelných ploch. Plánovanou realizací rekreačního areálu 
ve vazbě na budoucí vodní plochu písníku řešené území posílí svůj význam v sídlení 
struktuře širšího území, a tudíž lze očekávat, že zájem o bydlení a rozvoj ekonomických 
aktivit v území nezeslábne ale naopak.  

Poměrně velké úsilí bude nutno věnovat posílení environmentálního pilíře. Územní 
plán navrhuje koncepci uspořádání krajiny, systému sídelní zeleně pro možnost denní 
rekreace obyvatel, posílení ekostabilizační funkce krajiny s možností nové plochy zalesnění 
či krajinných úprav. Proces zlepšení životního prostředí a posílení krajinného rázu ale bude 
dlouhodobý, realizovatelný trvalou a cílevědomou snahou při řízení rozvoje řešeného území. 

 
 
 
 
7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 
 

V rámci projednávání návrhu zadání územního plánu, které probíhalo od 26.9.2008 do 
27.10.2008 obdržel pořizovatel podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. 43449-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 22.10.2008, ve kterém dotčený orgán 
požadoval k návrhu Územního plánu Dolany zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 
stanovisku dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů zn. 43916/2008/OŽPZ/Le ze dne 8.10.2008, sdělil, že 
předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Požadavkem schváleného zadání územního plánu bylo zpracování 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. K návrhu územního plánu pro společné jednání byla 
zpracována dokumentace „Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí“ (dále jen „vyhodnocení na ŽP“) s datem zpracování prosinec 2009. Dokumentaci 
vyhodnocení na ŽP zpracovala společnost Farm Projekt, Projektová a poradenská činnost, 
dokumentace a posudky EIA, Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice. 
V rámci procesu pořizování územního plánu proběhli vzhledem k neustálým zásadním 
stanoviskům dotčených orgánů tři opakovaná společná jednání (jedno řádné a dvě 
opakovaná). Po nabytí účinnosti novely stavebního zákona 1. ledna 2013 bylo nutné 
postupovat dále dle této novely. Na základě výsledků druhého opakovaného společného 
jednání dospěl pořizovatel k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu a dále 
pokračoval dle § 51 odst. 3 stavebního zákona. Pořizovatel vypracoval „Pokyny pro 
zpracování návrhu Územního plánu Dolany“ (dále jen „pokyny“), které obsahovali závěry 
z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu a rovněž vyhodnocení 
uplatněných připomínek. Pořizovatel vyhodnotil také soulad územního plánu s nadřazenými 
dokumentacemi, s požadavky novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
K návrhu pokynů pořizovatel obdržel stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zn. 48646/2013/OŽPZ/Pe ze dne 
15.7.2013, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani 
na evropsky významné lokality; odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 
přehodnoceném stanovisku podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
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vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů č.j. KrÚ 80088/2013/OŽPZ/ST ze dne 20.11.2013 dospěl k názoru, že 
k upravenému návrhu územního plánu není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

Zpracovanou dokumentaci vyhodnocení na ŽP bylo nutné přepracovat dle nového návrhu 
územního plánu a také dle novely stavebního zákona.  Nově upravená dokumentace 
vyhodnocení na ŽP byla zpracována výše uvedenou společností Farm Projekt a odevzdána 
s datem zpracování březen 2014 pro společné jednání, tzv. opakované, které se konalo dne 
7.4.2014. Na žádost dle § 50 odst. 5 stavebního zákona obdržel pořizovatel stanovisko 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KrÚ 
43961/2014/OŽPZ/ST ze dne 1.7.2014, kterého obsah je následující: 

S T A N O V I S K O  
k vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu 

Dolany na životní prostředí 

podle § 10 g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

I. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1. Název koncepce 

Územní plán Dolany 

3. Umístěni koncepce (kraj, obec, katastrální území) 

kraj: Pardubický 
obec: Dolany 
katastrální území:      Dolany u Pardubic 

4. Pořizovatel koncepce 

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21 

5. IČ pořizovatele  

00274046 

6. Zpracovatel koncepce (územního plánu): 

Ing. Arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice 

7. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prostředí 

Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je Ing. Miroslav Vraný, autorizovaná 
osoba pro zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., č. autorizace 
15650/4136/OEP/92. 

8. Stručný popis koncepce: 

Územní plán obce Dolany vymezuje následující lokality: 

• bydlení v RD -venkovské (funkční plocha BV): Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, Z9, Z10, Z11, Z17 

• smíšené obytné - venkovské (funkční plocha SV): Z4 

• občanská vybavenost - veřejná infrastruktura (funkční plocha OV): Z8, Z13 

• občanská vybavenost - tělovýchovná a sportovní zařízení (funkční plocha OS): Z14 

• výroba a skladování - zemědělská výroba (funkční plocha VZ): Z12 

• prostranství veřejné (funkční plocha PV): Z15 
• rekreace - na plochách přírodního charakteru (funkční plocha RN): Z16 9.  
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9. Stručný popis vyhodnocení: 

Vyhodnocení vlivů ÚP Dolany na životní prostředí je zpracováno dle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu. 
Předložené SEA hodnocení je vlastně prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro ÚP 
Dolany ve smyslu podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných dopravních 
koridorů a rozvojových ploch ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí 
vymezeným limitům pro tvorbu ÚP.  
Hodnocení zpracoval Ing. Miroslav Vraný. 

Hodnocení SEA má následující formální obsah: 
A. Údaje o předkladateli 
B. Údaje o koncepci 
C. Zhodnocení vztahu studie k cílům ochrany životního prostředí přijatým na nadmístní 
      úrovni 
D. Údaje o dotčeném území 
E. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně 
      plánovací dokumentace 
F. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
      zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 
G. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 
      územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 
H. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
      prostředí 
I. Netechnické shrnutí údajů uvedených v 
hodnocení 
J.   Závěry a doporučení 

V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, 
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z 
hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické památky, 
ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona. Hodnocení vlivů záměrů bylo 
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního 
prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu. Jednotlivé varianty řešení byly zhodnoceny 
a předpokládané kladné a záporné vlivy byly porovnány. 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

Magistrát města Pardubic předložil 23. 9. 2008 k projednání Návrh zadání územního plánu 
Dolany. Krajský úřad Pardubického kraje se vyjádřil k předloženému návrhu zadání svým 
vyjádřením č.j. KrÚ 43449-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 22. 10. 2008 a došel k závěru, že pro 
zpracování ÚP Dolany je třeba zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Magistrát města Pardubic svým opatřením č.j. MmP 2768/2011 dne 12. 1. 2011 oznámil v 
souladu s § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu „Společné 
jednání o návrhu územního plánu Dolany" jehož součástí bylo í posouzení vlivů územního 
plánu na životní prostředí. Společné jednání o návrhu územního plánu Dolany proběhlo 31. 1. 
2011. Opakované „Společné jednání o návrhu územního plánu Dolany a o vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území" proběhlo 7. 4. 2014. 

Shromážděné podklady ze společného jednání o návrhu ÚP společně se žádostí o vydání 
stanoviska podle § 10g pořizovatel předložil Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a 
zemědělství dne 6. 6. 2014. 
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III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je 
proveden bez významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, většina návrhů 
směřuje k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů o 
ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se strategickými dokumenty kraje a 
republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti. Návrh nemá 
negativní vliv na zvláště chráněné části přírody. 

Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek a 
stanovených limitů žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo 
socioekonomické oblastí a podpoří trvale udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl 
do životního prostředí obce nebo kterékoliv z evropsky významných chráněných lokalit. 

Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění. 
 

2. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru. 

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě posouzení vlivů návrhu územního plánu Dolany na 
životní prostředí vydává podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

S O U H L A S N É  S T A N O V I S K O  
k vyhodnocení vlivů 

ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLANY 

na životní prostředí 

za těchto podmínek: 
 

1. Z důvodu možné nenávratné ztráty půdy, je třeba přijmout všechna opatření k jejímu 
zachování. V místě odnětí bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní 
vrstvy půdy do odpovídající hloubky. Sejmutá ornice a podorničí budou dočasně uloženy na 
deponii a postupně využity k rekultivacím a výsadbám zeleně prováděných v okolí, či k 
navýšení mocnosti ornice na zemědělských pozemcích v okolí. 

2. Dodržet ochranné pásmo lokálního biokoridoru Čertůvky. 

3. Prostor kolem písníku i zemědělský areál navrhnout a řešit tak, aby byly dodrženy 
limity hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor. 

4. Posuzované změny zahrnout do plánu rekultivace prováděné těžební společností tam, 
kde dochází k interakci. Zejména dohlédnout, aby v rámci rekultivací byl vhodně 
řešen stávající protihlukový zemní val v souvislosti s rekreačním využitím území ze 
západu písníku. 

5. Zakázat v rámci lokalit použití prostředků k snížení růstu rostlin, či jiných chemikálií 
v současnosti využívaných, které by pak mohly ohrozit místní faunu a flóru v rámci 
místních vodotečí. 

6. Zajistit, aby součástí řešených lokalit byl i návrh systému omezující šíření odpadu 
vzniklého během rekreace do volné přírody. 

7. Lokalitu pro zemědělství podrobit procesu EIA, pokud záměr bude dosahovat 
příslušných kapacit. V případě realizace živočišné výroby zpracovat pásmo 
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hygienické ochrany prokazující, že záměr nebude negativně ovlivňovat obytnou 
zástavbu nad míru obvyklou. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost 
zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a 
další povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše 
uvedené povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o 
posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
 
 
 

 
8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 STAVEBN ÍHO 

ZÁKONA ZOHLEDN ĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH D ŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY  NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN ĚNY NEBYLY 
 
Pořizovatel na základě žádosti dle § 50 odst. 5 stavebního zákona obdržel stanovisko 

k vyhodnocení vlivů Úzenmního plánu Dolany na životní prostředí čj. č.j. KrÚ 
43961/2014/OŽPZ/ST ze dne 1.7.2014, které bylo souhlasné s podmínkami, které územní 
plán zohlednil následovně:  

1. Z důvodu možné nenávratné ztráty půdy, je třeba přijmout všechna opatření k jejímu 
zachování. V místě odnětí bude před zahájením prací provedena skrývka vrchní kulturní 
vrstvy půdy do odpovídající hloubky. Sejmutá ornice a podorničí budou dočasně uloženy na 
deponii a postupně využity k rekultivacím a výsadbám zeleně prováděných v okolí, či k 
navýšení mocnosti ornice na zemědělských pozemcích v okolí - Tento požadavek není 
předmětem řešení územního plánu ale dalších navazujících řízení.   

2. Dodržet ochranné pásmo lokálního biokoridoru Čertůvky – územní plán navrhuje 
zásady a opatření na ochranu krajiny mezi kterými je zásada ochrany přístupu k vodotečím – 
podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce 6 – 8 m od břehové hrany, 
v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezili volnému přístupu k vodoteči. 
Toto opatření se týká všech vodotečí včetně Čertůvky.  

3. Prostor kolem písníku i zemědělský areál navrhnout a řešit tak, aby byly dodrženy 
limity hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor – v prostoru kolem 
písníku jsou územním plánem navrženy zastavitelné plochy Z14, Z15 , Z16 a plochy změn 
v krajině K1, K2 a K3. Všechny ostatní plochy jsou plochy stabilizované. Zastavitelná plocha 
Z14 – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS má dle územního plánu 
podmínku využití plochy – řešit areál tak, aby byly dodrženy limity hluku z provozu u 
chráněných objektů a venkovních prostor. Zastavitelná plocha Z15 – veřejná prostranství PV 
– je určena především pro veřejně přístupné zpevněné i nezpevněné plochy (např. plochy 
dopravy v klidu), stavby vyžadující ochranu před hlukem v této ploše umístit nelze. 
Zastavitelná plocha Z16 – rekreace – na plochách přírodního charakteru – RN má dle 
územního plánu podmínku využití plochy – zrušení dobývacího prostoru po vytěžení zásob 
výhradního ložiska, odepsání případných nevytěžených zásob v území přiléhajícím k lokalitě, 
likvidace hlavních důlních děl; tj. plocha může být využita až po ukončení těžby. Plochy 
změn v krajině K1a K2 jsou plochami těžby nerostů – nezastavitelné NT a plocha K3 je 
plocha lesní; tj. problematika hluku se těchto ploch netýká. Kolem stávajícího zemědělského 
areálu na východním okraji obce (jižně od komunikace III/3237) nejsou územním plánem 
navrženy plochy vyžadující ochranu před hlukem; u stávajícího zemědělského areálu, který 
leží severně od komunikace III/3237 leží západním směrem zastavitelná plocha Z9 – bydlení 
v rodinných domech – venkovské – BV, která má v územním plánu podmínku využití plochy 
– že v dalším stupni projektové přípravy bude doloženo, že hluk ze stávajícího zemědělského 
areálu nepřekročí hygienický limit. Návrh územního plánu podmínku č. 2 stanoviska splňuje. 

4. Posuzované změny zahrnout do plánu rekultivace prováděné těžební společností 
tam, kde dochází k interakci. Zejména dohlédnout, aby v rámci rekultivací byl vhodně řešen 
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stávající protihlukový zemní val v souvislosti s rekreačním využitím území ze západu písníku 
– plán rekultivace není předmětem řešení územního plánu, ale dalších navazujících řízení. 
Vzhledem k tomu že všechny zastavitelné plochy navržené kolem stávajících ploch těžby 
mají v územním plánu stanovené podmínky ohledně dodržení limitů hluku (viz. bod 3), 
v území ze západu písníku není nutné řešit zemní val jako protihlukovou bariéru.      

5. Zakázat v rámci lokalit použití prostředků k snížení růstu rostlin, či jiných 
chemikálií v současnosti využívaných, které by pak mohly ohrozit místní faunu a flóru v 
rámci místních vodotečí – použití druhů prostředků či chemikálií na místní faunu a flóru není 
předmětem řešení územního plánu. 

6. Zajistit, aby součástí řešených lokalit byl i návrh systému omezující šíření odpadu 
vzniklého během rekreace do volné přírody – územní plán stanovuje koncepci rozvoje území, 
ochrany a rozvoje jeho hodnot. Obecnou podmínkou koncepce je mimo jiné respektovat 
hodnoty území, veškeré děje, činnosti a zařízení musí zachovat kvalitu přírodního prostředí. 
Územní plán stanovuje také koncepci veřejné infrastruktury, kde jednou z jejich zásad je 
odkanalizování a čištění odpadních vod v celém řešeném území. Územní plán v rámci svých 
kompetencí navrhuje zásady a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. 

7. Lokalitu pro zemědělství podrobit procesu EIA, pokud záměr bude dosahovat 
příslušných kapacit. V případě realizace živočišné výroby zpracovat pásmo hygienické 
ochrany prokazující, že záměr nebude negativně ovlivňovat obytnou zástavbu nad míru 
obvyklou – proces EIA pro záměry v zemědělství územní plán neovlivňuje a neřeší, jedná se 
o proces v dalších navazujících řízeních. V územním plánu je navržena zásada, že chov 
hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný pouze v takové koncentraci, aby 
nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích látek, rozhodující je 
vzdálenost k nejbližšímu chráněnému venkovnímu prostoru; páchnoucí látky z chovu 
hospodářských zvířat nesmí být v ovzduší obsaženy v koncentraci obtěžujících obyvatelstvo. 

 
Na základě výše uvedeného jsou podmínky souhlasného stanoviska odboru životního 

prostředí územním plánem zohledněny. 
  
 
 

 
9. KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 

VARIANTY 
 
KOMPLEXNÍ ZD ŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 
Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly 

chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických 
hodnot řešeného území. 

 
Základní principy rozvoje obce: 

- vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj celého administrativního území obce 
vzhledem k její populační základně a hierarchii v systému osídlení; 
- respektovat již založenou urbanistickou strukturu obce, respektovat původní zemědělské 
usedlosti, menší usedlosti a domy v blízkosti potoka 
- většina zastavěného území obce je zařazena do funkce plochy bydlení - v rodinných domech 
- venkovské (BV)  a plochy smíšené obytné – venkovské (SV),  které představuje plochy 
bydlení venkovského typu s integrací doplňkových funkcí – občanská vybavenost, 
hospodářské objekty, služby, drobné řemeslné provozovny 
- orientovat rozvoj obytné funkce na severní,  jihovýchodní okraj členité hranice zastavěného 
území; zarovnáním hranic zastavěného území dojde k zjednodušení využívání zemědělských 
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pozemků, umožnění oplocení a využívání zahrad přiléhajících k zástavbě RD; rozvíjet 
obytnou zástavbu mimo dosah možných zdrojů hluku, zápachu a prachu;   
- nová výstavba v prolukách obce bude svým měřítkem a prostorově-hmotovým řešením 
respektovat okolní zástavbu 
- podporovat kvalitativní zlepšování života v obci vymezením rozvojových lokalit 
umožňujících rozvoj zejména obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, zlepšováním 
životního prostředí a krajinného zázemí obce; 
- zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s ohledem 
na potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limitů využití 
území; 
- kromě bydlení je v území zastoupena funkce zemědělské výroby, která je stabilizována, 
výhledově se počítá s možným rozšířením, v kombinaci s drobnou výrobou a skladováním, 
tyto činnosti nesmí být v konfliktu s blízkou obytnou zástavbou; rozsah chovu zvířat je nutno 
regulovat a vyloučit využití stávajících zemědělských objektů pro velkokapacitní chov 
zejména prasat; plochy zemědělské výroby oddělit od obytné zástavby izolační zelení 
- chránit přírodně cenné složky přírody, zemědělský a lesní půdní fond; vytvářet podmínky 
pro celkové zkvalitňování krajinné složky území; 
- umožnit přirozené propojení zastavěného území a krajiny; posilovat krajinné zázemí obce a 
vytvářet předpoklady pro obnovu původního krajinného rázu a pro rekreační využívání 
krajiny v souladu s její ochranou před negativními vlivy; 
- podporovat zachování historického jádra sídla (včetně jeho prostorové a funkční role), 
chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturní hodnoty; 
- v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj 
ploch veřejné zeleně; 
- zkvalitnit cyklistickou dopravu v mikroregionu;   
 

Sociodemografické podmínky   
 

Obec Dolany patří mezi středně velké obce s počtem obyvatel do 500 osob. Koncem 
roku 2012 žilo v obci 396 obyvatel (z toho 191 žen). Ve věku 0-14 bylo 62 osob, ve věku 15-
64 280 osob a ve věku nad 65 let 54 osob. Průměrný věk je 39,8 let, což je podobné jako 
okresní průměr 39,5 let. Z celkového počtu obyvatel bylo ekonomicky aktivních obyvatel 
183, z toho bylo 166 zaměstnaných, 17 nezaměstnaných. V zemědělství, lesnictví a rybolovu 
pracovalo 14 osob, v průmyslu 11 osob, ve stavebnictví 7 osob, v obchodu a opravárenství 12 
osob. Ekonomicky aktivních osob bylo v roce 2011 celkem 201, z toho 184 zaměstnaných. 
Za prací vyjíždí z obce 74 osob.  

V roce 2011 bylo v řešeném území celkem 135 domů, z toho 134 RD. Trvale 
obydlených domů bylo v roce 2011 celkem 109, z toho v RD 108. Trvale obydlených bytů 
bylo v r. 2011 celkem 129, z toho 128 v RD. Neobydlených bytů je 39, z toho k rekreaci 
slouží 10 bytů. 

 
   
Tab.1 Vývoj počtu obyvatelstva 
 
Rok 1890 1900 1910 1920 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012 
Počet 
obyv.  

674 614 604 571 606 512 506 427 385 340 331 396 

Počet 
domů 

84 84 94 97 116 124 119 114 114 126 126 135 

 
Z tabulky je patrné, že počet obyvatel v obci kulminoval kolem roku 1890. Po roce 

1961 se počet obyvatel snižoval až do roku 2001, od kterého postupně mírně stoupá. Zatímco 
počet obyvatel začal na počátku tohoto století klesat, počet domů se začal zvyšovat. To 
svědčí o narůstajících nárocích na bydlení. Znamená to pochopitelně, že klesá počet obyvatel 
na 1 dům, což souvisí mimo jiné se zmenšujícími se domácnostmi. 
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Ve věkové skladbě obyvatel obce Dolany se výrazně neprojevuje klasický problém 
většiny malých venkovských obcí, a to je postupné stárnutí obyvatelstva. Průměrný věk 
v obci je vyšší, než je průměr okresu. Předproduktivní skupina obyvatel  0-14 let představuje 
pouze 15,6 % ( ideálně 25%). V poslední době díky nové výstavbě rodinných domů bude 
docházet ke zlepšení věkové skladby obyvatelstva.  

Stav se během sledovaného období téměř nezměnil, za prací vyjíždí kolem poloviny 
ekonomicky aktivního obyvatelstva. Jsou to zejména lidé zaměstnaní v průmyslu a ve 
službách.  Cílem vyjížďky jsou Pardubice a Hradec Králové. 

Urbanistická koncepce 

Obec Dolany je obcí s hlavní obytnou funkcí a rovněž významnou výrobní funkcí 
v oblasti těžby štěrkopísků a zemědělské výroby. Rekreační funkce v území je zastoupena 
minimálně – jedná se zejména o chalupy, které slouží pro rekreaci. Bydlení lze 
charakterizovat jako bydlení v rodinných domech - venkovské, nová obytná území mají spíše 
formu bydlení příměstského. Podíl občanského vybavení a výrobních aktivit je přiměřený 
velikosti obce, postupně lze očekávat jejich mírné rozšíření. Obec má výhodnou dopravní 
polohu díky silnici II/333 fungující jako dálniční přivaděč na D11.  

Za centrální prostor území lez považovat uliční náves mezi budovou obecního úřadu a 
hostincem. Tuto oblast lze charakterizovat jako smíšené území venkovské se zastoupením 
objektů pro bydlení, občanskou vybavenost, drobnou výrobu a i zemědělskou výrobu. 
Většina objektů na návsi je původních, ovšem jsou ve špatném technickém stavu, výjimečně 
se postupně opravují ovšem i za cenu nevhodných zásahů zejména do uličních štítů 
(nevhodná okna, zrušené výzdoby na fasádách a pod).  Mezi těmito původními domy jsou i 
novější objekty či opravené původní, z nichž převážná část svým měřítkem a architekturou 
působí v tomto prostoru cizorodě. Další původní zástavba malých domků s úzkými parcelami 
se dochovala v ulici směrem ke hřišti. V ostatních částech převažuje novější zástavba nebo 
zástavba poválečná. Zástavba obce je protažena podél hlavních silnic III.třídy, na které 
navazují krátké místní komunikace. Východní hranice zastavěného území prochází podél 
Rohoznického potoka, který prochází rovnoběžně se silnicí. Na jihovýchodním okraji obce se 
nachází sportovní areál obce, hřbitov. Mezi východním okrajem obce a hranicí katastru 
probíhá těžba štěrkopísků, po které zůstává v krajině rozsáhlá vodní plocha. 

Jižní hranice zastavěného území končí na hranici katastru, severovýchodní hranice 
zastavěného území je limitována zemědělskými areály. Ve středu obce se protínají čtyři 
silnice III.třídy, které pokračují různými směry do okolních obcí. 

Z hlediska urbanistického lze zastavěnou část obce rozdělit na centrální prostor se 
smíšenými funkcemi bydlení, občanské vybavenosti a drobné výroby, severovýchodní část 
vymezenou pro zemědělskou výrobu, jihovýchodní část se sportovními a budoucími 
rekreačními funkcemi. 

Jihovýchodní okraj řešeného území je lemován lesními plochami a tokem 
Opatovického kanálu a silnicí II/333. 

Bydlení: 

V roce 2011 bylo v řešeném území celkem 135 domů, z toho 134 RD. Trvale 
obydlených bytů je celkem 129, z toho 128 v RD. Do roku 1919 bylo postaveno 18 domů 
v letech 1920-1970 bylo postaveno 45 domů, v letech 1971-1980 13 domů v letech 1981-
1990 13 domů, v letech 1991-200 5 domů a v letech 2001 – 2011 bylo postaveno 11 domů.   

Obec je tvořena obytnými domy drobnějšího měřítka. Nejstarší zástavba je soustředěna 
na návsi a podél silnice III/3239 ve východní části obce. Novější zástavba se rozvíjí ve 
střední části obce v proluce mezi zástavbou a na jižním okraji obce směrem k ČOV.  

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy plochy uvnitř zastavěného území i mimo zastavěné 
území. Rozvojové plochy mimo zastavěné území jsou navrženy tak, aby přímo navazovaly na 
zastavěné území, využívaly proluky mezi zastavěným územím a byly dobře dopravně a z 
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hlediska technické infrastruktury přístupné. Vzhledem k velikosti obce nejsou navrhovány 
varianty rozvoje obce. Navržené plochy umožňují rozvoj obce v krátkém časovém úseku. 
Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při respektování 
typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské zástavby by 
nemělo docházet k porušení tohoto rázu. V lokalitách určených pro bydlení se předpokládá 
zejména výstavba rodinných domů, objektů přízemních s obytným podkrovím, se sedlovou 
střechou. Pro bydlení jsou navrženy plochy Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, Z9, Z10, Z11, Z17. 

Výroba:  

Stávající výroba je zastoupena pouze těžbou štěrkopísků a zemědělskou výrobou 
společností ZOD (Zemědělské obchodní družstvo) Křičeň. Mezi významné výrobní aktivity 
v území patří těžba štěrkopísků, kterou provozuje společnost Realma - pískovna Dolany, 
s.r.o. Zlín. Těžba probíhala v prostoru ložiska nevyhrazených nerostů, č. 5224400 Dolany. 
Těžba probíhá z vody.  

Dalším výrazným výrobním subjektem je společnost Jedlé houby Jiří Václavík, 
zabývající se výrobou houbových substrátů, houbařských doplňků apod., Carp servis 
Václavík – výroba a prodej potřeb pro rybáře a Agrodružstvo Klas Křičeň. Agrodružstvo 
provozuje dva areály na severovýchodním okraji obce. V areálech se nachází : 

1. odchovna prasnic pro 80 ks 

2. odchovna prasnic – 70 ks s výkrmem selat (150 ks), výkrm prasat – 1 000 ks, sklad, 
silážní žlab 

3. velkokapacitní kravín – 950 ks, středisko je umístěno východně od obce při silnici na 
Staré Ždánice a obsahuje tyto objekty: porodna (40 ks), odchov jalovic( 180 ks), 
míchárna krmiv, 3 kravíny pro 240 ks, sociální zařízení, šatny, váhu 

Na návsi je malá soukromá farma, kde je ustájeno asi 20 -30 ks dojnic. 

V obci sídlí firma zabývající se zpracováním kamene a je zde několik řemeslníků. 
Průmyslová výroba v území schází.  

Na východním okraji řešeného území je navrženo rozšíření zemědělského areálu 
v lokalitě Z12. Pro těžbu štěrkopísků jsou vymezeny nové plochy změn v krajině K1 a K2. 

Občanská vybavenost, sport : 

Občanská vybavenost je soustředěna do prostoru návsi, kde se nachází budova 
obecního úřadu, kde jsou kanceláře OÚ, mateřská škola s jednou třídou (25 dětí) a knihovna. 
Na druhém okraji návsi je hostinec se společenským sálem o kapacitě cca 100 míst. Na okraji 
návsi se nachází prodejna smíšeného zboží, požární zbrojnice. Do základní školy děti 
dojíždějí do okolních obcí. V obci není lékař, občané vyjíždějí za lékařským ošetřením do 
Lázní Bohdaneč a Pardubic. Na východním okraji obce leží sportovní areál zahrnující 
fotbalové hřiště se sociálním zázemím, kurty.  

Stávající občanské vybavení je možno v obci považovat za přiměřené. Pro rozvoj 
občanské vybavenosti je navržena plocha Z13 – výstavba objektů sociálních služeb apod., 
lokalita Z14 pro sport, lokalita Z8 – rozšíření pozemku u obecního úřadu a MŠ. 

Rekreace: 

V současné době je rekreace omezena na koupání v písníkách mimo řešené území, 
v území nejsou žádné výrazné rekreační aktivity. Rekreačním aktivitám v letním období 
slouží vodní plochy u těžebních prostorů v k.ú. Stéblová. Po ukončení těžby štěrkopísků se 
navrhuje území kolem vodních ploch využít pro rekreační účely - plocha Z 16.  

Zeleň: 
Stávající plochy veřejné zeleně se nacházejí především v centrální části obce kolem 
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kostela a na návsi. Samostatná rozvojová území pro veřejnou zeleň nejsou navrhována.   
V obci najdeme celou řadu kvalitních vzrostlých soliterních stromů, které jsou součástí 

uličního parteru. 
Významnou složkou vnitrosídelní zeleně jsou i plochy zahrad a vyhrazené zeleně, které 

mají významnou úlohu především na okrajích sídla, kde vytvářejí přechod mezi 
urbanizovaným územím a volnou krajinou. 
 

Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

Doprava: 

V širším zájmovém území je zastoupena doprava silniční, cyklistická a pěší. Obec má 
výhodnou dopravní polohu díky silnici II/333 fungující jako dálniční přivaděč na D11. Podél 
východní hranice řešeného území prochází silnice II/333, která tvoří páteř silniční dopravy 
v širším území. Ze silnice II/333 odbočuje silnice III/3239, která vede od křižovatky se silnicí 
II/333 ke křižovatce u Obecního úřadu. Dále územím prochází silnice III/3237 Křičeň – 
Dolany - Staré Ždánice a silnice III/32311 Dolany – Rohoznice. 

Šířkové uspořádání silnici III.třídy by ve výhledu mělo odpovídat kategorii S 7,5/60. 
Dopravní závada z titulu nedostatečného poloměru je v jižní části obce na silnici III/3239.    

Na silnice III.třídy jsou napojeny místní komunikace, které zajišťují přístup k okolní 
zástavbě. Na místních komunikacích (kategorie C) je smíšený provoz, jedná se o cesty šířky 
od 3,5 do 5,0 m, které mají živičný kryt. Komunikace jsou v dobrém stavu. 

 

 

Na silnici II/333 bylo od roku 1973 prováděno sčítání dopravy ve stanovišti č.5-2738.  

silnice II/333, místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 5-2738 

 rok 2005                        rok 2000 

T-těžká a motorová vozidla 894  

O-osobní a dodávková vozidla 2 754 

M-jednostopá motorová vozidla 15 

S  3 663   3 173 

 

silnice III/3239, místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 5-2740 

 rok 2005                        rok 2000 

T-těžká a motorová vozidla 810  

O-osobní a dodávková vozidla 2 795 

M-jednostopá motorová vozidla 11 

S  3 616        

 

Na ostatních silnicích III. třídy jsou intenzity dopravy minimální. V silniční dopravě 
nejsou navrhovány žádné změny. Jednotlivé lokality budou napojeny na místní komunikace a 
silnice III.třídy.  

Respektována budou ochranná pásma komunikací III.třídy, požaduje se respektovat 
ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku Armády ČR. 
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Vodní hospodářství: 

Zásobování vodou 

V obci Dolany je vybudován vodovod, který pokrývá téměř celé území obce. Vodovod 
je v dobrém technickém stavu a v nejbližší době není nutno uvažovat s žádnou rekonstrukcí. 

Vodovod je napojen na veřejný skupinový vodovod Pardubice, zásobený z vodojemu 
Kunětická hora. Přívodní řad DN 160 o délce 5,59 km je veden od písníku Oplatil podél 
silnice III.třídy.  Odtud je proveden několika řady rozvod po celé obci. Řady jsou vedeny 
podél silnici III. třídy a místních komunikací. Zásobovací řady jsou z PVC 110 o celkové 
délce 1,88 km. Počet přípojek je 103. 

Počet zásobovaných obyvatel je cca 176.    

Výpočet stávající potřeby vody: 

průměrná denní potřeba Qp      26,38 m3/d 

koeficient denní nerovnosti      1,50 

maximální denní potřeba       39,58 m3/d 

 

Zásobování pitnou vodou zůstávaná zachováno, v nových lokalitách budou doplněny 
nové řady. 

Odkanalizování 

Odkanalizování obce je řešeno tlakovou kanalizací napojenou na ČOV mimo území 
obce v k.ú. Lázně Bohdaneč. V obci je vybudována veřejná oddílná kanalizace s napojením 
do čistírny odpadních vod mimo katastrální území Dolany. ČOV je mechanicko – biologická 
se stabilizací kalu o kapacitě 53,0 m3/d,  zatížení 10,0 BSK 5/den. Produkce NL – 15,41 
kg/d, CHSK – 30,82 kg/d. Počet EO – 280. 

Množství odpadních vod likvidovaných v septicích – 27,93 m3/d, jiným způsobem 
2,69 m3/d. 

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Naháněč.  

Kanalizace je oddílná, neboť se jedná o rovinné území, které není možné celé 
odkanalizovat gravitačně v případě jednotné kanalizace. 

 

Energetika: 

Lokalita Dolany je zásobována elektrickou energií ze stávajícího systému 35 kV – 
vrchní vedení VN č. 815. Kmenové vedení prochází severovýchodní částí řešeného území. 
Z tohoto kmenového vedení jsou provedeny přípojky pro jednotlivé trafostanice v obci. 

V současné době je v obytné zástavbě elektrická energie využívána převážně pro běžné 
domácí spotřebiče, stupeň elektrizace domácností je převážně B, s nárůstem stupně 
elektrizace C (využití  el.  energie  pro vytápění)  se vzhledem k ekonomické náročnosti  a 
plynofikaci obce neuvažuje. 

K převodu z napětí 35 kV na napětí 380V slouží stožárové trafostanice: 

TS 197 (u ZD) – o výkonu 160kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním 
přívodem, v majetku ČEZ, je umístěna na severním okraji obce u ZD. 

TS 1037 (u kostela) – s trafem BTS do 630 kVA, stožárová, betonová dvousloupová 
s vrchním přívodem, v majetku ČEZ, umístěna ve středu obce. 

TS 198 (obec-jih) – o výkonu 160 kVA, stožárová, betonová dvousloupová s vrchním 
přívodem, v majetku ČEZ, je umístěna na jižním okraji obce. 
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Sekunderní elektrorozvody v obci jsou provedeny převážně podzemním kabelovým 
vedením.  

Pro pokrytí běžných nároků na odběr el. energie ve stávající zástavbě je možné 
uvažovat s využitím stávajících rozvodů, v případě velmi vysokých nároku je třeba provést  
posílení trafostanice a posilující vývody zemním kabelem do místa spotřeby.  

 

Zásobování plynem 

Obec je plně plynofikována. Obec je připojena prodloužením STL sítě ze směru od 
Libišan a Starých Ždánic. Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 
MPa. Nové lokality budou napojeny na STL plynovody. 

 

Komunikační vedení 

V obci Dolany je provedena plošná kabelizace telefonní sítě. Nově navržené lokality 
budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní vedení. 

Požaduje se respektovat ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku Armády 
ČR zahrnuté do jevu 103 – letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz. příloha pasportního 
listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení 
zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma viz pasport č.39/2002. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz. příloha pasportního 
listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 

 
V případě souběhu vymezených území platí pro vymezená území přísnější požadavek 

nebo jejich souběh. 
  

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 

Předem bude s MO AHNM Odborem územní správy majetku Pardubice, Teplého 
1899, projednána výstavba: 

 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí 

a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• 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; 
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• 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 - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 

 

 
ZMĚNY, KTERÉ BYLY OD SPOLE ČNÉHO JEDNÁNÍ NAVRŽENY    

 
Na základě pokynů z vyhodnocení společného jednání byly provedeny tyto změny: 
 
- stávající plocha těžby nerostů – zastavitelná byla na základě provozovatele těžby 

štěrkopísků změněna na plochu těžby nerostů – nezastavitelnou. 
- plocha změny v krajin ě K1- plocha těžby nerostů – nezastavitelná byla upravena dle 

požadavku provozovatele těžby v souladu s nájemní smlouvou na těžbu uzavřenou mezi Obcí 
Dolany a společností realma – pískovna dolany. Tímto došlo k mírnému zvětšení plochy K1.  

- do koordinačního výkresu doplněny stávající limity  – ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma 
viz. pasport č. 39/2012. a ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do 
jevu 103 3 letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č. 40/2012.  

- upravena hranice řešeného území na hranici s obcí Rohoznice dle aktuální mapy 
katastru 

-upřesněna trasa NK 71/18 a NK71/19 dle ZÚR Pk a návaznosti na ÚSES sousedních 
obcí 

-provedeny dílčí úpravy textové části dle pokynů z vyhodnocení společného jednání, 
zejména přeuspořádání obsahu Odůvodnění ÚP v souladu vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném 
znění 

 
 
 
ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S JINÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ DLE §3, 

ODST. 4 VYHL. 501/2006 SB. 
 
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Územním plánem jsou v 
zastavěném území a zastavitelných plochách tyto plochy podrobněji rozčleněny z důvodů 
potřeby podrobnějšího vyjádření regulace vzhledem k hodnotám řešeného území a jejich 
ochraně:   

 
na bydlení v rodinných domech – venkovské, z důvodu převažujícího bydlení 

v rodinných domech. V plochách pro bydlení v rodinných domech – venkovského typu je 
umožněna výstavba některých objektů občanské vybavenosti, další objekty občanské 
vybavenosti (např. veřejné stravování) a drobné výroby jsou přípustné podmíněně. Přípustné 
umístění těchto staveb v plochách pro bydlení je dáno smíšeným charakterem venkovské 
zástavby, kde hlavní funkce bydlení často doplňována i jinými vhodnými funkcemi.  

 
na plochy smíšené obytné venkovské – z důvodu většího zastoupení výroby a 

skladování v plochách obytných 
 
plochy občanského vybavení, na plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, 

komerční zařízení malá a střední, občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení, 
občanského vybavení – hřbitovy z důvodu jednoznačného vymezení ploch občanského 
vybavení 
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plochy výroby a skladování, na plochy výroby a skladování – plochy smíšené výrobní, 

zemědělská výroba z důvodu přehlednějšího vyjádření jednotlivých druhů výroby a regulace 
konkrétního umístění staveb pro výrobu a skladování v území 

 

VYMEZENÍ POJM Ů 
 
- Zastavěné území – území vymezené územním plánem (§2, odst.1 písm.d a §58 odst. 

1) a 2) SZ) 
 
- Nezastavěné území – pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo zastavitelných 

ploch (§2, odst.1 písm. f SZ) 
 
- Zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu (§2, odst.1) 

písm. j SZ) 
 
- Plochy stabilizované – využití plochy se v návrhu nemění 
 
- Plochy změn – využití plochy se v návrhu mění 
 
- Plochy přestavby – plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území ( §43, odst.1 SZ) 
 
- Rozvojové plochy - zastavitelné plochy a plochy přestavby. Jsou to plochy, kde se 

zejména odehrává nový rozvoj obce, tj, kde dochází ke změnám využití území.  
 
 
- Pojem stavba je definována stavebním zákonem. 
 
- Zařízení je definováno pro potřeby územního plánu jako část stavby, využitá pro jinou 

funkci než převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci 
administrativní budovy). Jedná se o jiný pojem, než je pojem definovaný v § 3 odst. 2) 
stavebního zákona a pojem definovaný v §3 odst. 2) stavebního zákona zde není použit. 
 

- Rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení, rodinný dům může mít nejvýše tři 
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví (§2 odst. a) 
vyhl. č. 501/2006 Sb.) 

 
- Bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena (§2 odst. a) vyhl. č. 
501/2006 Sb.) 

 
- Stavba pro rodinnou rekreaci – stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají 

požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomu účelu určena, stavba pro rodinnou 
rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví  (§2 
odst. b) vyhl. č. 501/2006 Sb.) 

 
- Stavba ubytovacího zařízení – stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a 

služby s tím spojené, stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro 
rodinnou rekreaci, ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií (§2 odst.c) vyhl. č. 
501/2006 Sb.): 

 - hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených 
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 - motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, 
vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy 

 - penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, 
s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami 
srovnatelnými s hotelem 

 - ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, 
internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného 
ubytování 

 
- Stavby pro obchod – obchodní prodej (§3 odst.c) vyhl. č.268/2009 Sb.)  – stavba 

s prodejní plochou do 2000 m2, která musí splňovat požadavky druhé až páté části vyhl. č. 
268/2009 Sb., stavba s prodejní plochou nad 2000 m2, která musí navíc splňovat zvláštní 
požadavky uvedené v šesté části výše uvedené vyhlášky 

 
- Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v 

místním i širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící: 
- obchodu, veřejnému stravování, ubytování 
- veřejné správě, administrativě, službám  
- vzdělávání a výchovu, kultuře 
- zdravotním a sociálním službám, péči o rodinu 

 
- Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a 

jejich kontaktu se samosprávou a státní správou 
 

- Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – 
kromě řemesel, sezónních a opravárenských služeb také pečovatelské, zdravotní, půjčovny, 
poradenství… 

 
- Stavba pro výrobu a skladování (§3 odst.e) vyhl. č.268/2009 Sb.) – stavba určená pro 

průmyslovou, řemeslnou nebo jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále 
pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování uvedených pod 
písmenem f), vyhl. č. 268/2009 Sb. 

 
- Výroba průmyslová – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách 

především z důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů 
překračování limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však 
nepřesahují hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, 
polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, opravny, strojírenství na 
bázi výroby spotřebních předmětů 

 
- Řemeslná výroba, služby mající charakter výroby – výroba v malém rozsahu 

produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu, bez negativních dopadů na 
životní prostředí, které nepřesahují hranice jednotlivých areálů (např. truhlářství, klempířství, 
zámečnictví, sklenářství, výroba lahůdek, malé pekárny apod.) 

 
- Stavba pro zemědělství (§3 odst.f) vyhl. č.268/2009 Sb.)  – stavba pro hospodářská 

zvířata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům s výjimkou staveb a zařízení pro včely a ryby, doprovodná stavba pro 
hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavba pro 
skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování 
tekutých odpadů a stavba pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv, stavba pro 
posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavba pro skladování hnojiv a 
přípravků na ochranu rostlin, 

 
- Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny 
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takto: 
- garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem 

- garáže řadové – objekt s více než třemi stáními buď v jedné řadě, nebo ve dvou 
řadách za sebou 

Jednotlivé a řadové garáže mohou být buď samostatné objekty, nebo vestavěné do objektů 
sloužících jiným účelům. Podle vztahu k terénu mohou být buď podzemní, nebo nadzemní. 

- garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a 
má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd. Jsou buď samostatnými objekty, nebo jsou 
vestavěny (přistavěny) k objektům s jiným účelem. 

 
- Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní 

pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidla nepoužívá (spíš dlouhodobé) 
 

- Parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel, tj. pro umístění vozidla mimo jízdní 
pruhy komunikací po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla.(spíš krátkodobé) 

 
- Dopravní a technická infrastruktura – plochy silniční, drážní, letecké a vodní dopravy 

včetně souvisejících staveb a zařízení, nadzemní a podzemní vedení včetně armatur, zařízení 
a konstrukcí na vedení, zabezpečující napojení území,, obcí, jejich částí a staveb na jednotlivé 
druhy technického vybavení ( např. energetická-elektrická silová, plynovodní, tepelná, 
vodovodní, stokové a telekomunikační vedení, produktovody) 
 

 - Drobné domácí zvířectvo – drůbež, králíci, holubi, drobná zvířata – psi, kočky, 
exotické ptactvo 

 

- Stavby pro výrobu a služby………., které svým provozováním a technickým 
zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (řemeslná výroba, služby 
mající charakter výroby). Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha 
nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny – tímto je myšleno, že 
konkrétní umístění jednotlivých staveb bude následně posuzováno samostatně v rámci 
územního řízení a stavebního řízení. Dle charakteru posuzovaných staveb, objektů a 
územních celků budou jednotlivé projektové dokumentace ve smyslu příslušných zákonů 
předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví k samostatnému posouzení. 

Při realizaci záměrů, týkajících se staveb, jež jsou zdrojem emisí, hluku (tj. stavby pro 
výrobu, občanské vybavenosti, sportu atd., řešení dopravy v daném území - vedení trasy 
nových komunikací, parkovací a odstavná stání v daném území apod.) je povinností investora 
stavby prokázat v rámci územního řízení, ohlášení na základě posouzení jednotlivých záměrů 
staveb, dodržení limitních hladin hluku na nejblíže situovaném území obytné zástavby nebo 
v chráněném venkovním prostoru, dle charakteru jednotlivých území, v souladu se 
stanovenými hygienickými limity. 

 
 
 
 
 
10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POT ŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce doplněním 

funkcí bydlení, občanského vybavení, s nezbytným rozvojem dopravní infrastruktury a ploch 
systému sídelní zeleně. 
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V řešeném území je navrženo celkem 11 zastavitelných ploch pro bydlení o celkové 
rozloze 7,41 ha ( 1,14 % z 646 ha katastru). Kromě bydlení jsou zastavitelné plochy 
vymezeny pro zemědělskou výrobu, pro sport a občanskou vybavenost. Rozvojové plochy 
s výjimkou ploch pro rekreaci a zemědělskou výrobu nezakládají žádnou novou zastavěnou 
enklávu ve volné krajině. Rozvoj zemědělské výroby je situován v dostatečné vzdálenosti od 
bydlení. 

 
Velikost stavebních pozemků převyšuje obvyklou velikost pozemků 800-1000 m2. 

Z těchto důvodů je uvažováno s průměrnou velikostí stavebních pozemků cca 1 500 m2, 
neboť ceny pozemků v této oblasti jsou nižší, než je u okolních větších měst. Právě nižší cena 
a větší velikost pozemků, kvalitní prostředí jsou hlavní důvody, proč lze očekávat zájem o 
výstavbu RD v obci Dolany. 
  
 

Vývoj počtu obyvatel za posledních 30 let. 
 

Rok 1980 1991 2001 2012 
Počet obyvatel  385 340 331 396 
Počet domů  114 126 126 135 

 

Lokalita Z1 

Zastavitelná plocha  2 800 m2 

Lokalita Z2 

Zastavitelná plocha  4 900 m2 

Lokalita Z3 

Zastavitelná plocha  9 500 m2 

Lokalita Z4 

Zastavitelná plocha  9 000 m2 

Lokalita Z5 

Zastavitelná plocha  11 600 m2 

Lokalita Z6 

Zastavitelná plocha  5 800 m2 

Lokalita Z 7 

Zastavitelná plocha  1 100 m2 

Lokalita Z9 

Zastavitelná plocha  18 600 m2 

Lokalita Z10 

Zastavitelná plocha  5 800 m2 

Lokalita Z11 

Zastavitelná plocha  13 200 m2 

Lokalita Z17 

Zastavitelná plocha  800 m2 

Celkem 83 100 m2  
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Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se předpokládá 
100% bytů v rodinných domech. Na 1 RD se předpokládá plocha cca 1 500 m2 plochy 
(plocha včetně ploch veřejných prostranství a komunikací). 

V navržených rozvojových lokalitách je možné umístit cca 45 RD. V lokalitě Z6 se 
nepředpokládá výstavba RD (jedná se o rozšíření zahrad), v lokalitě Z4 se předpokládá stavba 
max. 1 RD. 

 

Odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavek vyplývající z demografického vývoje   18 b.j.  

- požadavek vyplývající z nechtěného soužití   10 b.j. 

- požadavek vyplývající z polohy obce v kvalitním prostředí   15 b.j. 

Celkem   43 b.j. 

Potřeba ploch pro bydlení = 64 500 m2 

 

Závěr:  V řešeném území je celková potřeba cca 64 500 m2 plochy pro bydlení. 
Celková výměra zastavitelných ploch je 83 100 m2, tento rozdíl není výrazný, při odečtení 
plochy Z4 a Z6 bude bilance ploch vyrovnaná. 

 
 

 
11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDIS KA 

ŠIRŠÍCH VZTAH Ů 
 
Širší vztahy 

Obec je součástí Hradecko - pardubické aglomerace, leží asi 10 km severozápadně od 
krajského města Pardubice při silnici II/333. Obec leží na hranici Pardubického a 
Královéhradeckého kraje. 

Z hlediska struktury osídlení v širším území jsou Dolany jejím důležitým a trvalým 
prvkem. Dobrá dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel Dolan – 
tzn. cestám za zaměstnáním, základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými 
aktivitami. Spádovost směřuje především do Pardubic, Hradce Králové i Lázní Bohdaneč. 
Místní podnikatelské aktivity jsou zdrojem pracovních příležitostí zejména pro místní 
občany. Dopravně (silniční doprava) jsou Dolany obsluhovány komunikacemi III. třídy, která 
odbočuje ze stávající silnice II/333. Vlivem dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby 
na Pardubice a Hradec Králové. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou 
vybavenost a pracovní příležitosti v obci. Dobré životní prostředí, dostatek lesů a vodních 
ploch v okolí je atraktivní pro zájemce o výstavbu RD.  

Širší území je významné z hlediska vodohospodářského, je zde ochranné pásmo 
přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč a nerostných surovin – ložiska štěrkopísků.  

Z hlediska přírodních hodnot jsou nejhodnotnější lesní porosty na jihovýchodním 
okraji území, které zasahují do nadregionálního biocentra Bohdaneč. Z hlediska širších 
vztahů a významu obce je rozvoj obce soustředěn na podporu bydlení ve formě rodinných 
domů a drobné výroby. Funkce středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti budou plnit 
zejména větší města v širším území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity kromě 
zemědělské výroby a těžby štěrkopísků. 

Návrh územního plánu je koordinován s územními plány sousedních obcí Křičeň, 
Rohoznice, Lázně Bohdaneč zejména po stránce návaznosti prvků ÚSES, technické a 
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dopravní infrastruktury. Vymezené trasy biokoridory a biocentra jsou převzaté z ÚAP ORP 
Pardubice a upřesněných dle zpracovaných KPÚ a mají návaznost na ÚP Rohoznice (LC je 
posunuto dle KPÚ z hranice obcí východním směrem), ÚP Lázně Bohdaneč. Zatím 
neprojednávaný ÚP Staré Ždánice by měl navazovat na ÚP Dolany z hlediska trasy NK 71. 
Trasa lokálního biokoridoru LK 14 bude v k.ú. Kříčeň navazovat, bude zkoordinováno v ÚP 
Kříčeň  

Na severozápadním okraji řešeného území je došlo ke změně katastrální hranice mezi 
k.ú. Dolany u Pardubic a Rohoznice, změna katastrální hranice je zakreslena do grafické části 
ÚP Dolany. 

 
 
 
12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYN Ů PRO ZPRACOVÁNÍ 

NÁVRHU ÚP 
 
Zadání územního plánu Dolany bylo schválené zastupitelstvem obce Dolany dne 

21.11.2008 a je plně respektováno. Po druhém opakovaném společném jednání územního 
plánu a novele stavebního zákona byl vypracován Návrh pokynů pro zpracování územního 
plánu Dolany, který byl projednán a dne 3.10.2013 byl schválen zastupitelstvem obce 
Dolany. Návrh územního plánu je zpracován dle schváleného Návrhu pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu.  

 
 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
ÚP respektuje požadavky vyplývající z PÚR ČR, ZÚR Pardubického kraje. Upřesněna je trasa 

nadregionálního biokoridoru K71, nadregionálního biocentra NC8. Respektována je trasa technické 
infrastruktury – linka VVN 110 kV – V933. Respektovány jsou úkoly pro územní plánování řešeného 
území uvedené v čl. 01, 06 a 07 ZÚR Pk. 

 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Vymezeny jsou plochy pro výstavbu rodinných domů, provozoven, vymezeno je využití vodních 
ploch vzniklých těžbou štěrkopísků a okolních pozemků pro rekreační účely po ukončení těžby 

 

c)Požadavky na rozvoj území obce 
 
Vymezeny jsou plochy pro výstavbu RD, z nichž převážná část vychází z původního ÚP.  

Vymezena je plocha pro občanskou vybavenost, stanoveny jsou regulativy umožňující umístění těchto 
staveb do stávajících i nově navržených plochy bydlení v RD – venkovské. 

Zachovány jsou stávající plochy výroby a skladování, vymezena je plocha pro zemědělskou 
výrobu, těžbu nerostů. 

Pro rekreaci je vymezena plocha u písníku, která bude využívána po ukončení těžby 
štěrkopísků, zachovány jsou sportovní plochy, nově je vymezena plocha pro sport v návaznosti na 
stávající sportovní areál. Vymezena je plocha veřejných prostranství. 

 

d)Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 

V ÚP Dolany je respektováno stávající prostorové uspořádání zástavby. Nové zastavitelné plochy 
navazují na zastavěné území obce.  Nové zastavitelné plochy jsou dopravně napojeny na stávající 
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silniční síť, resp. na místní komunikace.  Při návrhu nových ploch ve volné krajině se respektují 
přírodní hodnoty území, vytvořeny jsou podmínky pro jejich ochranu a rozvoj a posilovat ekologickou 
stabilitu území a ochranu přírody. Ve volné krajině jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy pro 
rekreaci ve vazbě na vodní plochu. Plochy pro bydlení ve volné krajině nebudou navrhovány. 
Chráněny jsou lesní plochy tvořící základ nadregionálního biocentra. Respektovány jsou stávající 
nemovité kulturní památky, urbanisticky cenné prostory (náves). 

 

e)Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Respektovány jsou požadavky na dopravní infrastrukturu, zásobování vodou, odkanalizování 
území, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, telekomunikace a odpadové hospodářství. 
Obec je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn i elektrickou energií. Nové dopravní plochy 
nejsou vymezeny, zastavitelné plochy navazují na stávající komunikace. Pro občanskou vybavenost je 
nově vymezena nová jedna zastavitelná plocha. Vymezena je lokalita pro veřejné prostranství. 
 
 

f)Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území jsou respektovány s výjimkou požadavku na 

nedotčení lesních pozemků zastavitelnými plochami. Pro pokračování těžby štěrkopísků v lokalitě K2 
jsou dotčeny lesní pozemky o výměře 2,96 ha. Důvodem je vytěžení dobývacího prostoru v této 
lokalitě. 

 

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 
V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby. 
 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými 
přírodními jevy) 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví – prověřeny byly možné zdroje hluku a u lokality Z9 je 
stanovena Podmínka využití plochy – v dalším stupni projektové přípravy (při územním řízení, 
ohlášení) bude doloženo, že hluk ze stávajícího zemědělského areálu v této lokalitě nepřekročí 
hygienický limit stanovený podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

V civilní ochraně jsou respektovány požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva a požadavky dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. v platném znění. 
V oblasti obrany a bezpečnosti státu je respektováno ochranné pásmo letištního radiolokačního 
prostředku Armády ČR ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení. 

Respektována je ochrana ložisek nerostných surovin - chráněné ložiskové území, dobývací 
prostory, ložiska výhradní. Respektováno je ochranné pásmo přírodních lázeňských zdrojů Lázně 
Bohdaneč. 

Respektovány jsou limity využití území, ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury. 
 

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

V oblasti ochrany půdního fondu je dotčena I.třída ochrany půdy u zastavitelných lokalit Z4, 
Z5, Z7, Z8, Z10 a Z11. Lokality Z4, Z5, Z6 a Z7 byly převzaty ze stávajícího územního plánu, resp. 
změn č.3 schválených v roce 2009. Dále byly převzaty ze stávajícího územního plánu plochy Z2, Z3 a 
Z9. Tento střet je odůvodněn v kapitole 11.  

Při průchodu lokálních biokoridorů zastavěným území je třeba respektovat minimální šířku LK 
a tyto koridory jsou nezastavitelné. Odůvodněn je zábor lesního pozemku pro dotěžení dobývacího 
prostoru v lokalitě K2. 
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j)Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
 

V ÚP jsou v přiměřeném rozsahu vymezeny zastavitelné plochy pro výstavbu RD, výrobu a 
skladování, občanskou vybavenost i rekreaci ve vazbě na vodní plochu. 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 

 
Plochy, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, nejsou vymezeny. 

 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
 
Nejsou vymezeny. 

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv 
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
 
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území je součástí územního plánu. 

 

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
 
Koncept ÚP ani varianty řešení nebyly požadovány. 
 
 

o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP jsou respektovány, výkres veřejné infrastruktury je 
rozdělen na dva výkresy z důvodu přehlednosti, výkres VPS, VPO a asanací není, neboť VPS, VPO 
ani asanace nejsou vymezeny. 

 
 
 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ NÁVRHU POKYN Ů PRO ZPRACOVÁNÍ 
NÁVRHU ÚP 

 
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 v členění na: 
 
A – 1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
 

- vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 
 
V porovnání se zadáním se požadavky nemění a jsou splněny. 
 
- vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
 



ÚP DOLANY                                                                                                          97 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

Do návrhu ÚP jsou zapracovány úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk uvedené 
v čl. 01, 06 a 07. Vytvořeny jsou podmínky pro vyvážený rozvoj území, vytvořeny jsou podmínky pro 
zachování přírodních hodnot. Vznikem vodní plochy těžbou štěrkopísků dojde ke zvýšení biologické 
rozmanitosti krajiny. Stávajícím urbanistická struktura není návrhem zastavitelných plocha narušena, 
zastavitelné plochy jsou vymezeny na okraji zastavěného území. Přírodní dominanty nebudou 
narušeny, stanovena je maximální podlažnost zástavby – nízkopodlažní zástavba venkovského 
charakteru. Kvalita života obyvatel bude rozvojem občanské vybavenosti a rekreace posílena. 
Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoje cestovního ruchu a rekreace.  

 
- vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Pardubice 
 

Obec Dolany je rozvíjející se obec s dobrým dopravním napojením se základním občanským 
vybavením, menší mírou zaměstnanosti, malou možností každodenní rekreace. Návrhem ÚP jsou 
vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení ve formě rodinných domů, rozvoj občanské vybavenosti a 
rekreace. S tím souvisí i zvýšení zaměstnanosti v obci. 
 
A – 2 Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území 
 

- vyplývající ze ZÚR Pk 
 

V souladu s čl.118 ZÚR PK jsou respektovány kulturní hodnoty území, urbanistické a 
architektonické dědictví, zastavitelné plochy nejsou navrhovány do bezprostřední blízkosti NKP. 

Z hlediska širších vztahů je provedena koordinace při vymezování prvků ÚSES, řešení dopravní 
a technické infrastruktury. 

 
- vyplývající ze Územně analytických podkladů ORP Pardubice 

 
Respektovány jsou hodnoty v území dle jednotlivých jevů v ÚAP ORP Pardubice 20012 
 
 
A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 
 

- vyplývající ze ZÚR Pk 
 

V souladu s čl.12 ZÚR PK je rozvoj bydlení orientován do lokalit s možností kvalitní veřejné 
dopravy s vazbou na sídla s odpovídající sociální strukturou ( Pardubice, Lázně Bohdaneč). Ověřen je 
rozsah zastavitelných ploch a jejich rozsah je přiměřený velikosti sídla a demografickému vývoji. 

 
- Další požadavky na urbanistickou koncepci 

 
Stanoveny jsou podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 

s požadavky stavebního zákona a vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
 

- požadavky na vymezení zastavitelných ploch 
 

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch jsou respektovány a plochy jsou vymezeny. 
 

 
A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 
 

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury se proti zadání nemění a jsou splněny. 
 
A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
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prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 
 

- vyplývající ze ZÚR Pk 
 

Návrh ÚP respektuje čl. 12, 13, 112, 113, 116, 129 a 133 ZÚR Pk. Návrh ÚP vytváří 
předpoklady pro zvýšení ekologické stability vymezením prvků ÚSES, které budou realizovány 
v rámci Komplexních pozemkových úprav. Nadregionální biocentrum NC 8 je v severozápadní části 
dotčeno dobývacím prostorem a navrženou plochy těžby nerostů (lokalita K2). Těžba zde bude 
znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES, po ukončení těžby bude tato nově vzniklá vodní 
plocha součástí NC 8. Ostatní biocentra a biokoridory nejsou dotčeny návrhem ÚP. Prvky ÚSES jsou 
chráněny před zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu. Upřesněny jsou nadregionální prvky 
ÚSES. Zpřesněna je ochranná zóna nadregionálního biokoridoru.  

Respektována je ochrana nevyužívaného a využívaného výhradního ložiska s CHLÚ. V návrhu 
ÚP jsou vytvořeny podmínky pro využívání krajiny pro rekreační, ekologické a hospodářské funkce. 
Respektovány jsou zásady pro krajinu zemědělskou a rybniční – eliminováno je riziko ohrožení 
kvality vody, zastavitelné plochy jsou navrženy na hranicích zastavěného území, pestrost krajiny je 
zvýšena prvky ÚSES, výsadbou zeleně.  

 
B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit, 
 

V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 
 

 
C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro veřejně prospěšné stavby. 
 
 
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, 

Plochy a koridory , ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, nejsou vymezeny. 
 
 
E. Případný požadavek na zpracování variant řešení, 

Varianty řešení nebyly požadovány a nejsou součástí ÚP. 
 
 
F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP jsou respektovány, výkres veřejné infrastruktury je 
rozdělen na dva výkresy z důvodu přehlednosti, výkres VPS, VPO a asanací není, neboť VPS, VPO 
ani asanace nejsou vymezeny. 
 
 
G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. 

Součástí územního plánu je vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
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13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÚR (§43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA) S ODŮVODNĚNÍM 
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

V územním plánu nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly 
řešeny v ZÚR.  

 
 
 
14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA 

 

14.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Z celkové výměry katastrálního území Dolany u Pardubic 646 ha tvoří orná půda 498 
ha, což je 88,6% ze zemědělské půdy.  

Klimaticky náleží řešené území do teplé oblasti, okrsku A3, charakterizovaném jako 
teplý, mírně suchý s mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 8,4°C, roční úhrn srážek 
599mm. Klima je ovlivněno průmyslovou aglomerací - počet dnů s mlhou je 75 i více za rok. 
S klimatickými podmínkami souvisí výrobně oblastní zatřídění, kde je území zařazeno do 
oblasti Ř2 - řepařská průměrná. 

Půdy se posuzují podle kódu BPEJ. Je to účelové seskupení forem příbuzných 
ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním typem, 
subttypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a hloubkou půdního profilu. V řešeném území 
se v návaznosti na geomorfologii vyskytují různé typy a druhy půd. 

Vyskytují se zde převážně hluboké, lehké půdy písčitých a štěrkových náplavců. 
Vyskytují se zde rozsáhlé akumulace vátých písků, které tvoří kolem Čeperky a Stéblové 
morfologicky výrazné přesypy.  

Z hlediska tříd ochrany půdního fondu lze území rozdělit na část západní, kde jsou 
velmi kvalitní půdy v I.třídě, a část východní, kde jsou půdy horší kvality. Pro bytovou 
výstavbu je vhodné území navazující na západní hranici zastavěného území, neboť východní 
část řešeného území je dotčena těžbou štěrkopísků, lesními plochami a Opatovickým 
kanálem, místními vodotečemi a dalšími technickými a přírodními limity.  Z těchto důvodů 
jsou některé plochy pro výstavbu RD situovány na západní okraj obce, přestože jsou zde 
kvalitnější půdy.   

Rozvoj výstavby v obci je soustředěn do oblasti bydlení, výroby a rekreace. Celkem je 
navrženo 17 zastavitelných lokalit.  

Zastavitelné plochy Z4, Z5, Z7, Z8, Z10 a Z11 se nacházejí na půdách v I.třídě ochrany 
půdy. Lokality Z4, Z5, Z6 a Z7 byly převzaty ze stávajícího územního plánu, resp. změn č.3 
schválených v roce 2009. Dále byly převzaty ze stávajícího územního plánu plochy Z2, Z3 a 
Z9. 

 

 

 

 

 



ÚP DOLANY                                                                                                          100 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

TABULKA ZÁBORU PF 

 

Lokalita 
 
Funkční        Celková výměra v ha   

 Výměra zemědělské 
půdy  BPEJ  Třída   

    využití            z   toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem 
 v 
zast.úz. 

mimo 
zas.  pozemku celkem 

V 
zast.úz. 

mimo 
zast.       

 Z1  BV 0,28  0,28   ORNÁ 0,28  0,28  32110 IV.  

            

 Z2  BV  0,49    0,49  TTP  0,49    0,49  36601   V.  

                     

 Z3  BV 0,95  0,95 ORNÁ 0,95  0,95 32110 IV.  

            

 Z4  SV  0,90    0,90 ORNÁ  0,90   0,90  30300  I.   

                     

 Z5 BV  1,16   1,16  ORNÁ  1,16    1,16  30300  I.  

                    

 Z6 BV  0,58    0,58  ORNÁ  0,58    0,58  34200  II.   

            

 Z7 BV  0,11    0,11  ORNÁ 0,035    0,035   30100  I.   

          ZAHRADA  0,075     0,075      

 Z8 OV 0,035    0,035  ORNÁ  0,035    0,035  30100  I.   

         30600 III.  

Z9 BV 1,86  1,86 ORNÁ 1,81  1,81 30600 III.  

     OSTATNÍ       

Z10 BV 0,58  0,58 ORNÁ 0,58  0,58 30300 I.  

         30600 III.  

Z11 BV 1,32  1,32 ORNÁ 1,32  1,32 30300 I.  

         30501 III.  

Z12 VZ 4,96  4,96 ORNÁ 3,71  3,71 31300 III.  

     TTP 0,66  0,66    

     OSTATNÍ       

Z13 OV 1,35  1,35 TTP 1,35  1,35 37201 V.  

         32110 IV.  

Z14 OS 2,35  2,35 TTP 2,35  2,35 35111 IV.  

            

Z15 PV 1,37  1,37 TTP 1,31  1,31 35111 IV.  

     VOD.TOK       

Z16 RN 8,02  8,02 TTP 4,975  4,975 35111 IV.  

     ORNÁ 2,852  2,852 37201 V.  

     OSTATNÍ    32110 IV.  

Z17 BV 0,08  0,08 ORNÁ 0,08  0,08 32110 IV.  

            

CELKEM  26,395  26,395  25,502  25,502    

K1 NT 2,82  2,82 ORNÁ 2,789  2,789 32110 IV.  

     LES 0,031  0,31    

K2 NT 2,96  2,963 LES 2,96  2,96    

            

K3 NL 1,06  1,06 TTP 1,06  1,06 35111 IV.  

         37201 V.  
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Celková výměra zastavitelných ploch činí 26,395 ha, z toho je 25,502 ha zemědělské 
půdy.  

Z hlediska vlastnického se jedná o pozemky obecní a soukromé. 

Jako podklad pro zpracování přílohy ZPF sloužila situace 1:2880, zákon č.334/1992 
Sb. o ochraně ZPF, vyhl.č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.  

Dle Metodického pokynu odboru lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12.6.1996 k odnímání 
půdy ze zemědělského půdního fondu jsou vyhodnoceny navržené zábory z hlediska tříd 
ochrany ZP. V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Lokality Z6, Z8 a Z9 
zasahují do provedených meliorací a je nutno zachovat hlavní řady odvodnění. 

V území jsou schváleny komplexní pozemkové úpravy. Pro zajištění ekologické 
stability krajiny je vymezen lokální systém ekologické stability. Navrhované řešení z hlediska 
ochrany ZPF využívá v maximální míře pozemky uvnitř zastavěného území a pozemky, které 
na toto území navazují. Navrhovaným řešením nejsou výrazně zasaženy celistvé bloky orné 
půdy. 

 
 
 

14.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY UR ČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

V katastru obce jsou lesní plochy zastoupeny velmi málo, z celkové plochy katastru 
646 ha lesní plochy tvoří  4,3 % (28 ha). Lesní porosty jsou soustředěny do jihovýchodní 
části území. 

Dominantní dřevinou je borovice. Příměs dubu v těchto borových porostech má 
většinou význam jen pro zlepšení humifikačních poměrů. V podrostu se nachází typická 
acidofilní vegetace s převládající borůvkou, brusinkou, metlicí křivolakou, kostřavou ovčí, 
vřesem obecným, hasivkou orličí a s různými mechy a lišejníky. Porosty smrkové a borové 
jsou poškozovány imisemi (pásmo ohrožení B). Dubové porosty jsou zastoupeny převážně 
v lužních hospodářských souborech a na bohatých stanovištích. 

 

U lokalit Z2, Z14, Z1, Z16, K1 a K2 dojde k dotčení ochranného pásma lesa, které je 
nutno respektovat.  Pro umisťování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, 
pokud z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné požadavky:  

- stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 25 m od hranice lesa 
 

K zalesnění je navržena jedna plocha (K3) o výměře 1,06 ha. Naopak zábor lesních 
pozemků v lokalitě K2 o výměře 2,96 ha je určen pro těžbu štěrkopísků. V lokalitě K1 je 
zábor lesních pozemků o výměře 0,031 ha pro těžbu štěrkopísků  

 
 
 

 
15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATN ĚNÝCH K NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 
 

V rámci procesu veřejného pojednání nebyly uplatněny žádné námitky.  
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16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATN ĚNÝCH K NÁVRHU 

ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
Opakované společné jednání dne 6.11.2012 

V rámci procesu druhého opakovaného společného jednání, které se konalo dne 6.11.2012 
pořizovatel v souvislosti s novelou stavebního zákona (nabytí účinnosti 1. ledna 2013) 
doručil návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území veřejnou vyhláškou; v rámci tohoto projednání byly obdrženy následující 
připomínky: 
 
Obec Dolany, podání dne 6.3.2013 

Připomínka č. 1: 
Dobrý den, 
na základě naší schůzky ze dne 4. 3. 2013 si dovolujeme zaslat připomínky k návrhu 
územního plánu obce Dolany. 
V první řadě připomínáme, že v naší obci proběhly komplexní pozemkové úpravy, tudíž 
mapový podklad návrhu  nového ÚP již neodpovídá skutečnému stavu. V přiložené mapce 
jsou čísly označeny místa, které je třeba přepracovat 

     1. Posunutí ochranného pásma NRBK, mimo plochu bydlení. 
2. Změna OV - BV (pouze část parcel) 
3. Změna VD (neodpovídá činnostem, zde provozovaným) 
4. Využití plochy pro stavbu penzionu 
5. Zde probíhá těžba nerostů (nemůže být OM,W.„.) 
6. Změna BV (v číslech popisných 6,31, 32,140, 136 se provozuje zemědělská výroba –     

rodinné farmy 
K jednotlivým bodům jsme připraveni podat bližší vysvětlení a být nápomocni ke zdárnému 
vytvoření nového ÚP. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Připomínka byla obdržena v rámci projednání návrhu územního plánu s veřejností dle § 50 
odst. 3 stavebního zákona; projednání proběhlo v souladu s novelou stavebního zákona ve  
dnech od 16.1. do 6.3.2013. 
Projektant upravil návrh územního plánu v souladu s  komplexními pozemkovými úpravami. 
Všechny požadované body projektant prověřil v návrhu územního plánu - tyto požadavky 
jsou obsaženy také v Návrhu pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Dolany (dále 
jen „pokyny“) v kapitole A.1   

_________________________________________________________________________ 
 
Obec Dolany, podání dne 29.4.2013 

Připomínka č. 2: 
Dobrý den, 
na základě žádosti našich spoluobčanů, žádáme o rozšíření ploch s možností zástavby do 
nového ÚP – RD. Jedná se o parcely kat. č. 1007,1042 a část parcely 1195. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Připomínka byla obdržena po termínu, ale vzhledem k tomu, že pořizovatel na základě 
výsledků tohoto projednání došel k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu 
připomínka je zapracována do pokynů a byla projektantem prověřena.   
___________________________________________________________________________ 
 
Realma – pískovna Dolany, Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, podání dne 4.11.2011 

Připomínka č. 3: 
Věc: Stanoviska a návrhy účastníka řízení do řízení o návrhu ÚSPÚ Dolany 

I. Účastník řízení 

Oznamuji Vám tímto, že organizace realma - pískovna dolany s.r.o., IČ 440 05 156 se sídlem 
Tř. Tomáše Bati č.p. 190 (dříve Kvítková 3687/52), 760 01 Zlín je, v souladu s §27 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb.} správní řád v platném znění, účastníkem řízení o novém ÚPSU 
Dolany u Pardubic, jehož objednatelem je Obec Dolany, pořizovatelem je Magistrát města 
Pardubic a zpracovatelem Ing. arch. Milanem Vojtěchem, neboť může být rozhodnutími ve 
věci řízení o ÚSPÚ Dolany přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech, protože v k.ú. 
obce Dolany, tedy v území dotčeném návrhem nového územního plánu Obce Dolany, 
vykonává práva a povinnosti těžební na základě správními orgány povolené těžební činnosti a 
dále práva a povinnosti nájemce na základě dlouhodobých nájemních smluv k pozemkům v 
k.ú. Dolany dotčených územním plánem. 

Organizace realma - pískovna dolany s.r.o., tímto žádá, aby byla pořizovatelem územního 
plánu Obce Dolany považována za účastníka řízení o návrhu nového územního plánu Obce 
Dolany a v souladu s §§ 36 a 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní rád byla zejména 
informována o průběhu řízení, aby jí bylo umožněno právoplatně navrhovat důkazy, činit 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, aby mohla v řízení vyjadřovat svá 
stanoviska, aby se mohla vyjadřovat k podkladům rozhodnutí a pod. 

II. Stanoviska a návrhy účastníka řízení 

Organizace realma - pískovna dolany s.r.o., jako účastník řízení o územním plánu obce 
Dolany, jehož objednatelem je Obec Dolany, pořizovatelem je Magistrát města Pardubic a 
zpracovatelem Ing, arch Milan Vojtěchem, sděluje, že v aktuálním návrhu územního plánu 
obce Dolany jsou na pozemcích, kde se nachází část chráněného ložiskového území v k.ú. 
Dolany navrženy plochy přírodní a nikoli plochy těžby nerostů. Tímto je aktuální návrh 
územního plánu v rozporu jednak s platnými právními předpisy ale také ze Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje. Tento rozpor činí tuto část návrhu územního plánu 
obce Dolany neplatnou. 

O dů v o d ně n í :  

Zpracovatel územního plánu obce Dolany tím, že na ploše vymezené pro chráněné ložiskové 
území v návrhu územního plánu navrhl plochy přírodní, nikoli plochy těžby nerostů, porušil 
ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon) v platném znění, protože porušil povinnost uloženou tam zpracovatelům územně 
plánovací dokumentace vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních 
ložiskách a povinnost navrhovat taková řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Zpracovatel současného stavu návrhu územního plánu obce Dolany dále porušil ustanovení § 
16 odst. 1 téhož zákona o ochraně výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání, když je zajištěna stanovením chráněného ložiskového území. 
Zpracovatel územního plánu obce Dolany ve svém návrhu nerespektuje ZÚR Pardubického 
kraje, a to zejména ustanovení čl. 112 pís. g), kdy ZUR připouští využití ložisek nerostů na 
plochách biokoridorů a biocenter USES za podmínek, kdy těžba nerostů bude znamenat 
pouze dočasné omezení funkce USES, dále že postup těžby bude organizován tak, aby bylo 
minimalizováno ovlivnění funkce biocenter a biokoridorů USES a že příprava plánu 
rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou provedeny způsobem, který 
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umožní zapojit těžbu dotčené území do funkčního ÚSES. Případnému povolení těžby v určité 
lokalitě předchází několik kol samostatných řízení posuzujících záměr těžby z mnoha hledisek 
a musí být vypracováno mnoho odborných a ke všemu se několikrát vyjadřují příslušné státní 
orgány. A jak správně předpokládá i ZUR, těžba ložisek nerostů za dodržení určitých 
podmínek může znamenat pouze dočasné omezení funkcí ÚSES (během samotné těžební 
činnosti), ale po těžbě se stávají vytěžené plochy svébytným prvkem ÚSES, což ve svém 
odborném vyjádření k dokumentaci změny č. 3 USPU Dolany vyjádřil projektant prvků ÚSES 
ing. František Moravec. Zpracoval územního plánu Dolany, aniž ktomu má mandát a 
oprávnění nedovoleně předjímá budoucí řízení a rozhodnutí odborných orgánů a 
posuzovatelů při případných řízení o povolení těžby v k.ú. Dolany, což je právně nepřípustné. 
V části území dotčeném návrhem nového územního plánu se nachází část chráněného 
ložiskového území Lázně Bohdaneč, které bylo stanoveno rozhodnutím Obvodního báňského 
úřadu v Trutnově čj. 2482/89/Vá/Ši ze dne 28.9.1989, na základě rozhodnutí o výhradním 
ložisku vydaného ČGÚ Praha dne 2.6.1989 pod č.j. 50/92/948/89. Organizaci realma - 
pískovna dolany s.r.o. byl Ministerstvem životního prostředí dne 1.6.2005 pod čj. 
550/359/OVSS VI/05-Ti udělen v části výhradního ložiska Lázně Bohdaneč, nacházejícího se 
v k.ú. Dolany, předchozí souhlas ke stanovení dobývacího prostoru, následně na to Obvodní 
báňský úřad v Trutnově svým rozhodnutím čj. 5/07/09/7/Ši/Lá ze dne 20.4.2010 stanovil 
organizaci dobývací prostor Dolany u Pardubic v části území stanovené předchozím 
souhlasem Ministerstva životního prostředí a dále byl organizaci Ministerstvem životního 
prostředí dne 19.8.2010 pod. č.j. 857/550/10-Ru, 60616/ENV/10 udělen předchozí souhlas k 
rozšíření stávajícího dobývacího prostoru v k.ú. Dolany na území sousedící se stanoveným 
prostorem nacházející se v k.ú. Obce Dolany. 

Organizace realma - pískovna dolany s.r.o., jako účastník řízení o územním plánu obce 
Dolany proto 

n a v r h u j e ,  

aby územní plán obce Dolany byl opraven takto: plochy nacházející se v chráněném 
ložiskovém území v  k.ú. Dolany v současném návrhu územního plánu obce Dolany 
označené jako NP -plochy přírodní byly  změněny na plochy NT - plochy těžby nerostů. 

Přílohy (jsou součástí spisu): 

1. Rozhodnutí o výhradním ložisku (Český geologický úřad, č.j. 50/92/948/89 ze dne 
2.6.1989). 

2. Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč (OBÚ v 
Trutnově čj. 2482/89/Ši/Lá Ing. Vávra ze dne 28.9.1989). 

3. Rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího 
prostoru Dolany (MŽP č.j. 550/359/OVSSVI/05-TÍ ze dne 1.6.2005). 

4. Vyjádření projektanta USES k dokumentaci změna č. 3 ÚSPÚ Dolany (Ing. Fr. Moravec, 
č. 07/2009 ze dne 22.7.2009). 

Vyhodnocení připomínky: 

Organizace realma – pískovna Dolany podala stanovisko, ve kterém mimo jiné žádá, aby byla 
v procesu pořizování územního plánu považována za účastníka řízení v souladu s §§ 36 a 47 
zákona č. 500/2004 Sb., správní rád; pořizovatel v této věci sděluje, že ve fázi společného 
jednání územního plánu není dle stavebního zákona vedeno řízení a ve vztahu k veřejnosti se 
proces řídí § 50 odst. 3 stavebního zákona, kdy se návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů 
návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území doručuje veřejnou vyhláškou a každý 
může v rámci společného jednání uplatnit písemné připomínky. Řízení o územním plánu 
nastává ve fázi veřejného projednání dle § 52 stavebního zákona; v této fázi práva  veřejnosti 
řeší §52 odst. 1 a 2, kde se doručuje také veřejnou vyhláškou a námitky proti návrhu 
územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, 
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.   
Organizace realma – pískovna Dolany  vykonává dle zaslaného stanoviska  v území 
dotčeném návrhem nového územního plánu obce Dolany práva a povinnosti těžební na 
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základě správními orgány povolené těžební činnosti a dále práva a povinnosti nájemce na 
základě dlouhodobých nájemních smluv k pozemkům v k.ú. Dolany.   
Na základě výše uvedeného může organizace realma – pískovna Dolany  podávat v procesu 
společného jednání a také veřejného projednání připomínky.   
Obdržené stanovisko bylo vyhodnoceno jako připomínka, která byla obdržena v rámci 
procesů společných jednání (jedno řádné a dvě opakovaná spol. jednání) před novelou 
stavebního zákona, kdy spol. jednání probíhala pouze s dotčenými orgány, krajským úřadem, 
sousedními obcemi a s obcí, pro kterou se územní plán pořizuje. Připomínka byla založena do 
spisu.  V rámci 2. opakovaného společného jednání proběhlo v souladu s novelou stavebního 
zákona dodatečně projednání návrhu územního plánu s veřejností dle § 50 odst. 3 stavebního 
zákona ve  dnech od 16.1. do 6.3.2013. V průběhu tohoto jednání byla pořizovateli podána 
dne 4.3.2013 (níže uvedená připomínka ze dne 4.2.2013) od organizace realma – pískovna 
Dolany připomínka; pořizovatel vyhodnotil společně s řádně podanou připomínkou i výše 
uvedenou dříve podanou připomínku.   

Připomínce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Organizace Realma uvádí, že zpracovatel (dále jen „projektant“)  územního plánu obce 
Dolany porušil ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon, dále jen „horní zákon“) v platném znění, protože porušil povinnost 
uloženou zpracovatelům územně plánovací dokumentace  vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách.   
Projektant územního plánu navrhl řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Plocha, která je 
evidovaná jako chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“) a také jako výhradní ložisko, je 
také součástí stabilizovaného nadregionálního biocentra NRBC 8, byla dle Změny č. 2 
Územního plánu sídelního útvaru Dolany (dále jen „ÚPSÚ Dolany), které byly schváleny 
v roce 2002, vymezena (kromě 50 m pruhu kolem Opatovického kanálu) jako zóna těžby 
štěrkopísku Z3. Nový návrh územního plánu respektuje požadavek zadání – respektovat 
přírodní hodnoty území, vytvořit podmínky pro jejich ochranu a rozvoj a posilovat 
ekologickou stabilitu území a ochranu přírody, chránit lesní plochy tvořící základ 
regionálního biocentra. Projektant vyhodnotil střet mezi další těžbou štěrkopísků v CHLÚ a 
zásahem do jediných větších lesních ploch na území obce Dolany, které jsou součástí  
nadregionálního biocentra (dále jen“NRBC“) způsobem, že ponechal v ploše těžby nerostů 
NT pouze část plochy  CHLÚ, která není plochou lesní a která je již dobývacím prostorem na 
základě správního rozhodnutí.  Plocha lesní je zařazena v územním plánu do plochy přírodní 
NP, které zpravidla zahrnují mimo jiné pozemky v zvláště chráněných územích (v tomto 
případě pozemky CHLÚ), od čeho se také odvíjí podmínky využití této plochy. Jedná se dle 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o plochu, které účelem je zajištění podmínek ochrany přírody a 
krajiny. Vymezením plochy NP v územním plánu není tedy do budoucna znemožněno nebo 
ztíženo dobývání v CHLÚ; na základě stanovisek příslušných dotčených orgánu, které 
uplatňují stanoviska k územním plánům dle §15 odst. 2 horního zákona bude do územního 
plánu doplněno, že v chráněném ložiskovém území lze zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného 
orgánu podle horního zákona. 
Na základě výše uvedeného lze  konstatovat, že ochrana výhradního ložiska proti znemožnění 
nebo ztížení jeho dobývání je zajištěna kromě stanovením chráněného ložiskového území dle 
§ 16 odst. 1 horního zákona také územním plánem. 
Organizace realma uvádí, že projektant  územního plánu  nerespektuje ZÚR Pardubického 
kraje, a to zejména ustanovení čl. 112 pís. g), který uvádí podmínky pro využití ložisek 
nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra a biokoridory 
ÚSES. Podmínky, které uvádí čl. 112  písm. g) ZÚR Pk jsou podmínkami, které musí být 
plněny a respektovány za předpokladu, že územní plán navrhne plochy pro využití nerostů, 
které se nachází v plochách ÚSES; takováto plocha v územním plánu navržena není.  Článek  
112  ZÚR Pk  je článkem, který stanovuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a 
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rozhodování o změnách v území, není tedy článkem, který přikazuje vymezit plochy pro 
využití ložisek nerostů na jejichž území jsou prvky ÚSES.  
__________________________________________________________________________ 
 
Realma – pískovna Dolany, Kvítková 3687/52, 760 01 Zlín, podání ze dne 4.3.2013 

Připomínka č. 4: 

Věc: Řízení o návrhu ÚPSÚ Dolanv - připomínky účastníka řízení. 

Účastník řízeni předkládá tyto připomínky a návrhy k projednávanému územnímu plánu: 

1) V aktuálním návrhu územního plánu obce změnit charakter plochy označené Z 14 z OM 
(občanská vybavenost) na NT (plocha těžby nerostů - nezastavitelné).  

Toto území je platnou smlouvou o nájmu pozemků ze dne 9.5.1997 uzavřenou mezi Obcí 
Dolany a těžební organizací DMP a.s, (nyní realma - pískovna dolany s.r.o.) pronajato 
těžební organizaci k těžbě kameniva. Změnou charakteru území na občanskou vybavenost 
by došlo k zásadnímu omezení práv těžební organizace vykonávat své činnosti podle 
uzavřené smlouvy o nájmu pozemků a k zásadnímu porušení smluvních povinností Obce 
Dolany jako pronajímatele. Toto porušení smluvních povinností by bylo důvodem k 
vymáhání práv nájemce na pronajímateli, Obci Dolany právní cestou. Účastník řízení, 
organizace realma - pískovna dolany po konzultaci se zástupci Obce Dolany navrhuje 
provést v ÚSPÚ Dolany změnu jak navrhováno výše. 

2) V aktuálním návrhu územního plánu plochu označenou jako NT (plochy těžby nerostů - 
nezastavitelné) rozšířit na území vymezené pozemky p.č, 613/5. 613/20 a 619/6 v k.ú. 
Dolanv (požadovaná plocha cca 3,4 ha) 

Navrhované plochy tvoří jen nepatrnou součást území výhradního ložiska nevyhrazeného 
nerostu č. 209700 Bohdaneč, které stanovil dne 2.6.1989 Český geologický úřad 
rozhodnutím č.j. 50/92/948/89. Na základě tohoto rozhodnutí pak následně OBÚ v 
Trutnově svým č.j. 2482/89/Vá/Ši Ing. Vávra ze dne 28.9.1989 vydal rozhodnutí o 
stanovení chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč (CHLU). Celé CHLU má 
rozlohu 160 ha a svým severním okrajem zasahuje až do k.ú. Obce Staré Ždánice na 
pozemcích těsně přiléhajících k navrhovaným pozemkům (p.č.1389). V návrhu nového 
územního plánu dochází k přerušení celistvosti plochy CHLU nacházející se části v k.ú. 
Dolany, částí v k.ú. Staré Ždánice. V současné platném územním plánu Obce Dolany totiž 
byla existence CHLÚ v k.ú. Dolany respektována tím, že pozemky nacházející se v CHLÚ 
byly označeny jako NT (plochy pro těžbu), včetně p.č. 620/1 v k.ú. Dolany. V stávajícím 
návrhu to tak již není, čímž Obec porušuje rozhodnutí v minulosti vydaná správními 
orgány. Účastník řízení navrhuje kompromisní variantu - do plochy pro těžbu zahrnou 
pouze menší část území, jak uvedeno výše. Pokud by bylo nutné pro tuto změnu pořídit 
E.I.A., pak je toto možné spojit s E.I.A., která aktuálně probíhá na vedlejším území 
plánované těžby. 

3) V aktuálním návrhu územního plánu plochu označenou jako W (vodní plochy) změnit na 
NT plochv těžby nerostů - nezastavitelné).  

Důvodem pro tento návrh je skutečnost, že v území, které je v návrhu územního plánu 
Dolany označeno W (vodní plochy) je ve skutečnosti (a v budoucnu do úplného vytěžení 
bude) těžební prostor podle platné nájemní smlouvy. Vodní plochou se území stane po 
jeho navrácení vlastníkovi, Obci Dolany po rekultivaci břehů a zapsáním teto změny do 
Katastru nemovitostí. 

Z pozice účastníka řízeni o územním plánu Obce Dolany, organizace realma - pískovna 
dolany s.r.o., žádá, aby její výše předložené návrhy byly přijaty a začleněny do nově 
navrhovaného územního plánu Obec Dolany. 

Ve věci již byly účastníkem podány návrhy a připomínky, které předkládám v přílohách 

Přílohy: 
1) Pracovní dokument pro jednání o návrhu územního plánu Obce Dolany 
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2) Stanoviska a návrhy účastníka řízení do řízení o návrhu USPU Dolany 

Příloha 1 

Pracovní dokument pro jednání o návrhu územního plánu Obce Dolany 

Vážená paní inženýrko. 
Předkládám Vám zde naše podklady projednání s KU, referátem ŽP: 

Žádáme o povolení kompromisní varianty těžby štěrkopísků v malé částí lesních pozemků na 
rozloze cca 3,4 ha v části Chráněného ložiskového území (CHLÚ 20970000) nacházející se 
na p.p.č. 613/5, 613/20 a 619/6 v k. ú. obce Dolany. 

Uvedené lesní pozemky se svojí rozlohou znamenají cca 2% celkové plochy stanoveného 
CHLÚ a cca stejné procento z celkové zalesněné plochy nacházející se v tomto CHLÚ. 
Zájmová lokalita se nalézá v oblasti nad silnicí Hrádek -Dolany, tedy v území akceptovaném 
MZdr - ČIL podle dokumentu v Příloze 2. 

V roce 1989 bylo stanoveno CHLÚ o rozloze cca 160 ha. Postupnými omezeními stanovenými 
správními orgány v průběhu let došlo k redukci původního území CHLÚ na plochu povolenou 
k těžbě o rozloze cca 8,5 ha, což je cca 5% z celkové plochy stanoveného CHLÚ. Pozemky k 
těžbě se nacházejí částečně na orné půdě bonity IV. a V. a ostatní půdě mimo pozemku 
PÚPFL. Nyní usilujeme o to, aby bylo z celkového území CHLÚ umožněno vytěžit plochu cca 
3,4 ha na lesních pozemcích, jak uvedeno výše. Domníváme se, že povolením těžby na těchto 
lesních pozemcích nemůže mít negativní vliv na účel lesů v této lokalitě, jak byl stanoven v 
dřívějších rozhodnutích správních orgánů. Navíc těžbou vzniká nový krajinný prvek - vodní 
plocha, která má svůj příznivý význam na krajinu, zvláště v této oblasti, kde v minulosti bylo 
vodních ploch daleko více než nyní. 
Žádáme jen, aby bylo naše stanovisko posouzeno příslušnými orgány a popř. sděleno, co vše 
máme udělat proto, aby naší žádosti bylo vyhověno. 

Stručný exkurs do situace v CHLÚ: 
Dne 2.6.1989 Český geologický úřad svým rozhodnutím č.j. 50/92/948/89 určil ložisko 
nevyhrazeného nerostu -štěrkopísku č. 209700 Bohdaneč ložiskem výhradním. Na základě 
tohoto rozhodnutí pak následně OBÚ v Trutnově svým č.j. 2482/89/Vá/Ši Ing. Vávra ze dne 
28.9.1989 vydal rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč. 
Následně dne 2.12.1999 byly vydány podmínky využitelnosti výhradního ložiska štěrkopísků 
Bohdaneč s upozorněním na tyto možné střety zájmů: ložisko leží ve II. ochranném pásmu 
výskytu peloidů a proto práce podléhající hornímu zákonu lze provádět pouze se souhlasem 
Českého inspektorátu lázní a zřídel, dále ložisko se nachází v lokalitě patřící do kategorie 
lesů zvláštního určeni, což však není zákonným důvodem pro zařazení zásob ložiska do zásob 
vázaných a nakonec musí být chráněny ochrannými pilíři silnice a technická památka 
Opatovický kanál protínající ložisko a nakonec musí být brán zřetel na ochranu II. pásma 
vodního zdroje Opatil - Hrobice a na blízkost státní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a 
rybník Matka. 
Většina těchto střetů zájmů byla v minulosti v řízeních o povolení těžby v lokalitě řešena a 
vyřešena. Např. těžba v ochranném pásmu II. stupně výskytu peloidů byla vyřešena sdělením 
MZdr. ČR č.j. ČIL-23.11.1999/43360-Š ze dne 5.1.2000, kdy byla MZdr povolena těžba 
severně od silnice Dolany - Hrádek. ČIL také dává souhlasná stanoviska v řízeních o 
povolení těžby v této lokalitě. Ochranná pásma od silnic jsou řešena v již vydaných 
rozhodnutích o povoleni těžby a ochranné pásmo Opatovického kanálu je řešeno již v 
samotném rozhodnutí o stanovení CHLÚ, kdy hranice území ložiskového území je cca 50 m 
od této technické památky. Zbývá vyřešit jen střet zájmů vzhledem k lesu, který se částečně 
rozkládá i na povolené části CHLÚ. Zatím v této části byl stanoven DP mimo les. 
Ministerstvo životního prostředí přitom opakovaně svými rozhodnutími udělilo předchozí 
souhlas se stanovením dobývacího prostoru na území CHLÚ severně nad komunikací Dolany 
- Hrádek. Naposledy dne 19.9.2012 svým č.j. 795/550/12-Mor62964/ENV/12. 

Příloha 2 

Stanoviska a návrhy účastníka řízení do řízení o návrhu USPU Dolany 
Tato příloha je připomínka společnosti podaná dne 4.11.2011 (viz. výše). 
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se v bodech 1 a 3 vyhovuje, v bodě 2 částečně vyhovuje. 

Odůvodnění: 

1) Na pozemcích zastavitelné plochy Z 14 probíhá toho času činnost prováděna hornickým 
způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu – dle vyjádření dotčeného orgánu 
Obvodního báňského úřadu v procesu projednávání zadání. Požadavek na změnu zařazení 
plochy OM na plochu těžby NT má kromě  organizace Realma také obec Dolany, která je 
vlastníkem předmětných pozemků. Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Dolany 
(dále jen „ÚPSÚ Dolany“) leží předmětná plocha ve stabilizované zóně těžby štěrkopísku. 
S ohledem na to, že na těchto pozemcích těžba toho času ještě stále probíhá, jejich zařazení 
do plochy změn – občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední by mohlo ztížit 
dokonce i znemožnit případné povolovací procesy řízení ohledně obývání ložiska a proto 
byla plocha zařazena zpět do plochy těžby nerostů NT.  

2) Pozemky p.č. 613/5, 620/3 (pozemek je v žádosti chybně zapsán jako 613/20) a 619/6 v 
k.ú. Dolany leží dle ÚPSÚ Dolany v rozvojové zóně těžby štěrkopísku. Jedná se o pozemky 
lesní, které leží v CHLÚ – štěrkopísky Lázně Bohdaneč a jsou součástí NRBC 8 Bohdaneč.  
Organizace Realma v připomínce podané dne 4.11.2011 žádala, aby plochy nacházející se v 
chráněném ložiskovém území v  k.ú. Dolany v současném návrhu územního plánu obce 
Dolany označené jako NP -plochy přírodní byly  změněny na plochy NT - plochy těžby 
nerostů. Plochy, které jsou označeny v současném návrhu územního plánu obce Dolany jako 
NP jsou plochami lesů a jsou součástí NRBC 8 Bohdaneč. Požadavkem zadání u těchto ploch 
je respektovat přírodní hodnoty území a posilovat ekologickou stabilitu území. Tyto plochy 
navazují dle návrhu územního plánu na zastavitelnou plochu Z16 (původně Z13) – rekreace 
na plochách přírodního charakteru a jejich zachování jako lesních ploch bude nejenom pro 
samotnou obec ale i pro funkci rekreace příležitostí pro relaxaci obyvatel.    
O požadavku zařadit výše uvedené pozemky do ploch těžby nerostů jednali i vlastníci 
pozemků, tedy obec, která přijala usnesení Zastupitelstva obce Dolany dne 20.6.2013, že 
zastupitelstvo schvaluje označení výše uvedených pozemků do nového územního plánu jako 
plochu určenou k těžbě štěrkopísku. S ohledem na souhlas vlastníka pozemků obce Dolany a 
s ohledem na to, že požadované pozemky tvoří cca 1/10 rozlohy  plochy NP dle návrhu 
územního plánu se připomínce vyhovělo až na východní pruh pozemku p.č. 620/3, který 
zůstal ve stabilizované ploše NP. 

3)  Na pozemcích plochy W probíhá toho času činnost prováděna hornickým způsobem – 
dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu – dle vyjádření dotčeného orgánu Obvodního 
báňského úřadu v procesu projednávání zadání. Požadavek na změnu zařazení plochy W na 
plochu těžby NT má kromě  organizace Realma také obec Dolany, která je vlastníkem 
předmětných pozemků. Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Dolany (dále jen 
„ÚPSÚ Dolany“) leží předmětná plocha částečně ve stabilizované zóně těžby štěrkopísku a 
částečně v rozvojové zóně těžby štěrkopísku. S ohledem na to, že na těchto pozemcích těžba 
toho času ještě stále probíhá, jejich zařazení do plochy změn – plochy vodní by mohlo ztížit 
dokonce i znemožnit případné povolovací procesy řízení ohledně obývání ložiska a proto je 
plocha zařazena zpět do plochy těžby nerostů NT.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, zn. 5000741126 podání dne 
4.2.2013 

Připomínka č. 5: 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci Územního plánu Dolany. K tomuto sdělujeme 
následující stanovisko. 
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Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice Dolany 1500/2/1. Tato 
plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy 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, energetickým 
zákonem. 

2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP. 

Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na 
mailové adrese: gis.data_vcp@rwe.cz 

Při respektování uvedených podmínek s územním plánem Dolany souhlasíme.  

Pozn.: 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí VČP Net, 
s.r.o. platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Respektování stávajících  plynárenských zařízení je řešeno v textové části odůvodnění 
územního plánu na str. 38. Projektant  zakreslil plynárenská zařízení v aktuálním stavu v 
detailech územního plánu. 
 
Opakované společné jednání dne 7.4.2014 

Na základě vyhodnocení opakovaného společného jednání ze dne 6.11.2012 pořizovatel 
postupoval dle § 51 odst.3 stavebního zákona a vypracoval „Pokyny pro zpracování návrhu 
Územního plánu Dolany“ (dále jen „pokyny“). Na základě schválených pokynů projektant 
zpracoval nový návrh územního plánu, kterého společné – „opakované“ společné jednání 
proběhlo dne 7.4.2014; v rámci tohoto projednání byly obdrženy následující připomínky. 
 
Obec Dolany, podání dne 5.5.2014 

Připomínka č. 1: 

Žádáme o tyto změny v návrhu nového ÚP Dolany: 
1. Rozšíření plochy SV o parcely p.č. 37/1, 59/1 a 59/3. 
2. Odstranění podmínky využití plochy Z16, zejména týkající se těžby nerostů. Důvodem je, 

že momentální plán využití plochy k rekreaci o rozloze cca 8 ha nesouvisí s vodní plochou, 
kde probíhá těžba.  

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se v bodě 1 vyhovuje  a v bodě 2 nevyhovuje 

Odůvodnění: 
Projektant rozšířil plochu SV o parcely p.č. 37/1, 59/1 a 59/3. 
Podmínka využití plochy Z16 týkající se těžby nerostů je v územním plánu ponechána.  
Podmínka ve znění „KHS požaduje, aby byla lokalita pro rekreaci na plochách přírodního 
charakteru Z13 realizována po ukončení těžby štěrkopísku“ byla požadavkem dotčeného 
orgánu Krajské hygienické stanice (KHS), ve stanovisku zn. KHSPA 00414/2011 HOK-Pce 
ze dne 3.2.2011. Jednalo se o stanovisko v rámci řádného společného jednání, které se 
uskutečnilo dne 31. ledna 2011. V návrhu územního plánu mněla nynější lokalita Z16 
označení Z13.  
__________________________________________________________________________ 
 
Obec Dolany, podání dne 31.7.2014 

Připomínka č. 2: 
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Dobrý den, 
na základě našeho jednání žádáme o zanesení do ÚP možnost obnovy lesa na ploše K2 (která 
je určená pro těžbu nerostů), pro případ, že nebude těžba uskutečněna. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje  

Odůvodnění: 
Projektant doplnil do textové části územního plánu, do kapitoly E větu: 
„Do doby zahájení těžby je nutno s pozemky hospodařit v souladu se zákonem o lesích.“ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Josef Votava, Dolany, podání dne 5.5.2014 
 
Připomínka č. 3: 
Věc – Nesouhlas se zařazením pozemků do územního plánu obce v obraze NT a K2 (plocha 
těžby nerostů) 
Důvod – nebylo zrušeno původní rozhodnutí zastupitelstva obce které říkalo že těžba 
nezasáhne pozemky lesů, a dále prohlášení řed. f. REALMA že s těžbou na lesních pozemcích 
nepočítá 
Příloha – bude doložena 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje  

Odůvodnění: 
Zařazení pozemků do plochy změny v krajině K2 určené pro plochy těžby nerostů – 
nezastavitelné NT ještě neznamená, že toto zařazení je v rozporu s usnesením zastupitelstva 
č. 4 ze dne 24. 6. 2010, které má na mysli pan Votava. Toto usnesení vyjádřilo rozhodnutí 
oprávněného orgánu obce o využití konkrétního území v mezích platného územního plánu 
v rozhodné době. Rozhodnutí vycházelo z aktuálních potřeb obce, které aktuální územní plán 
i garantuje.  Zařazení pozemků do plochy K2 s ohledem na jejich charakter, neznamená 
automatickou těžbu nerostu. Na těchto pozemcích se bez souhlasu obce a dalších 
nevyhnutných rozhodnutí i přes to, že v územním plánu je tato plocha zařazena, těžit nemůže. 
Příloha – doložena nebyla 
__________________________________________________________________________ 
 
Vlastimil Novotný, Dolany, podání dne 7.5.2014 
 
Připomínka č. 4: 

K výše uvedenému návrhu ÚP (přepracované verzi předchozích návrhů) uvádím následující 
připomínky a námitky: 

A) Není dostatečně zohledněna existence čtyř dosud platných NÁJEMNÍCH SMLUV 
k dobývání nerostů (se samostatnými plány REKULTIVACÍ), jejichž plnění/neplnění se m.j. 
značně překrývá s možností realizace většiny uvažovaných záměrů návrhu ÚP, nebo je přímo 
vylučuje,či omezuje, minimálně po celou dobu praktického trvání platností NS (s možností 
dlouhodobého prodlužování platnosti). Jedná se zvláště o lokality v novém návrhu ÚP 
označené jako Z13, Z14, Z15, Z16 (v předchozím návrhu ÚP jako Z11, Z12 a Z13). 

a) NS č. 1 (nevyhrazený nerost) - podepsána 9.5.1997 na dobu desíti let (cca 10 ha) - 
trvá. 

b) NS č. 2 (nevyhrazený nerost) - podepsána 30.8.2006 na dobu devíti let (cca 9,17 ha). 
c) NS č. 3 (nevyhrazený nerost) - podepsána 14.10.2010 na dobu devíti let (cca 2,1 ha). 
d) NS č. 4 (vyhrazený nerost) - podepsána 14.10.2010 na dobu devíti let (cca 8,34 ha). 
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B) Vzhledem k možnosti prodlužování trvání - platnosti výše uvedených NS nelze 
považovat takto postavený návrh ÚP za uskutečnitelný ve výše uvedených lokalitách 
(Z14,15 a Z16) ani v r. 2021 atd. Mimo jiné, nachází se zde řada techn. zařízení a 
účelových staveb dočasného charakteru ve vlastnictví nájemce a vybudovaných za 
účelem těžby nerostů (přípojka VN EEN s ochranými koridory, atd.). 

C) Zásadní ZMĚNOU nového návrhu ÚP (oproti minulému a v OZ 
odsouhlasenému ÚP) je m j. nově zahrnutí části lesních porostů (obecních lesů) jako 
další plocha pro těžbu (vyhrazený nerost) označený jako lokalita K2. Jde (zatím?) o 
tři lesní pozemky nedávno převedené do vlastnictví obce od SP Lesy ČR v HK jako 
údajně „historický" majetek Dolan. 

Toto je v příkrém rozporu se zásadním rozhodnutím OZ (již v r. 2010), kde bylo 
jednomyslně rozhodnuto tak, že další těžba ani v ÚP nebude v žádném případě zasahovat do 
obecních lesů! Stejně se vyjádřil i zástupce nájemce (jak je uvedeno v zápise zjednání OZ.). 
Proto také byl ÚP pro těžbu vyhrazeného nerostu jednomyslně schválen pouze v rozsahu 
GP tak, aby do lesů nebylo těžbou nerostu zasahováno. Na základě toho bylo přistoupeno k 
podpisu NS č. 4 pro těžbu vyhrazeného nerostu pouze v části mimo les v souladu s GP cca 
9,8ha (8.3ha). (Bez těchto záruk omezení by následně NS č. 4 zřejmě schválena nebyla atp...) 
Toto usnesení-rozhodnutí OZ nebylo nikým zrušeno (revokováno). lze jej tedy považovat za 
stále platné i přesto, že v r. 2013 bylo dalším usnesením v téže věci (bez rádného zdůvodnění, 
rozporuplně, nejednotné a bez zrušení předchozího usnesení OZ) rozhodnuto jinak!. Proti 
tomu byly členy FINANČNÍHO VÝBORU OZ podány námitky a to i písemnou formou! 
Bude zřejmě nezbytné posouzení takovýchto postupů OZ příslušným orgánem který je pověřen 
dozorem a kontrolou veřejné správy a samosprávy, aby byly i vyloučeny případné nejasnosti 
v platnosti úkonu OÚ i zpětně a nedošlo k poškození obce ani investora a pod. 
Iniciativa o zahrnutí uvedených lesních pozemků jako prostory k případnému dalšímu 
rozšíření současné těžby písku nevzešla z popudu ani potřeb obce a není pro to žádný 
důvod! Další rozšíření těžby je pro obec nepotřebné a pro budoucnost nevýhodné - 
nevratná likvidace významného lesa (lesů) i zhoršení životního prostředí v okolí obce a jiné. 
Tento les tvoří m.j. i významný „filtr (hlukový, větrný, prašný apod.) mezi katastrem obce + 
uvažovaným prostorem budoucích ploch „rekreace" a provozem na silnicí l.tř. ve směru H.K- 
L. Bohdaneč. Prakticky tvoří hranici s k.ú. sousední obce St. Ždánice a vytváří přírodní 
kulisu v blízkosti vodního toku Opatovického kanálu, atd. 
Je také pravděpodobné, že ke změně-přepracování předchozího návrhu ÚP (bez uvažované 
těžby v lese) na nový návrh ÚP (s těžbou v lese), mohl mít do jisté míry vliv i dopis 
(námitka?) zástupce těžební společnosti ze dne 3.11.2011, registrovaný u vás pod ČJ: MmP 
70436/2011 (m.j. zpochybňuje platnost předchozího návrhu ÚP v oblasti „částečné'' těžby 
vyhrazeného nerostu). 

Závěr: Vzhledem k těmto závažným skutečnostem a navíc nejasnostem v platnostech 
usneseních OZ i zpětně, by bylo žádoucí vyjmout z tohoto návrhu ÚP lokalitu K2 a prostory 
současné těžby nerostů ponechat v původním návrhu zpracovanému 2010-2012. (výkresy-
mapky 2x = přílohou). Tímto by se zabránilo likvidaci lesů, zachovalo ŽP (vodních ploch je v 
katastru obce i v okolí již dost), a předešlo by se i možným závažnějším komplikacím. Takto 
upravený návrh ÚP by mohl být pro veřejnost bez větších problémů přijatelnější a pro obec a 
její rozvoj i budoucnost výhodnější. 

Informativně uvádím, že původním záměrem obce Dolany a tehdejšího OZ již v r. 1997 bylo 
umožnit povolení těžby dle potřeb obce (splacení úvěru + inv. akce atp.) pouze v 
nevýhradním ložisku v rozsahu cca 10 ha!!! Od té doby postupně byly prováděny „různé 
změny" v původním ÚP, případně nový ÚP + další změny a nyní máme už „obětovat" i naše 
lesy?! Proč a pro koho? Není to „zvláštní"?! Není k tomu jediný relevantní důvod ze strany 
potřeb obce, pokud nejde o jiné zájmy! 
Přílohy: 
ÚP Dolany, Hlavní výkres (datum zpracování 10/2012) 
ÚP Dolany, Hlavní výkres (datum zpracování 12/2013) 
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Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje  

Odůvodnění: 
A) B) V připomínce se uvádí, že existence čtyř platných nájemních smluv se po celou dobu 
jejich platnosti  a jejich plnění (neplnění) značně překrývá s možností realizace většiny 
uvažovaných záměrů návrhu územního plánu, nebo je přímo vylučuje, či omezuje; jedná se 
zvláště o lokality označené jako Z13, Z14, Z15 a Z16.  
Nájemní smlouvy byly uzavřeny mezi obcí a společností Realma-pískovna dolany s. r. o.  dle 
platného územního plánu v rozhodné době. Nový územní plán vyjadřuje dlouhodobou 
koncepci rozvoje území, která počítá s využitím území po ukončení těžby. Koncepce 
územního plánu je dlouhodobá a nenařizuje časový harmonogram jejího plnění. Po skončení 
platnosti nájemních smluv a ukončení těžby (zrušení dobývacího prostoru po vytěžení zásob 
výhradního ložiska, odepsání případných nevytěžených zásob v území přiléhajícím k lokalitě, 
likvidace hlavních důlních děl) bude možné koncepci územního plánu naplňovat.  Je to patrné 
i z územního plánu, kde lokalita Z16 rekreace na plochách přírodního charakteru RN má 
podmínku využití plochy – po ukončení těžby; lokalita Z14 OS – občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení má podmínku řešit areál tak, aby byly dodrženy limity 
hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor; lokalita Z15 bude sloužit pro 
parkoviště a veřejné prostranství pro stávající i navržený sportovní areál (Z14) a budoucí 
rekreační areál (Z16). Lokalita Z13 určena pro OV občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura se stávající lokalitou těžby nerostů přímo nesouvisí, leží severozápadně od 
lokalit Z14, Z15 a Z16, oddělena vodním tokem a nemá s ohledem na lokalitu těžby 
v územním plánu žádnou podmínku výstavby.   
C) Návrh územního plánu je zpracováván od roku 2007 (20. února 2007 bylo schváleno 
pořízení). Na základě schváleného zadání (11. prosince 2008) byl zpracován návrh územního 
plánu, který byl vzhledem k požadavkům na podstatnou úpravu návrhu, třikrát opakovaně 
společně projednáván (jedno řádné a dvě opakovaná spol. jednání). Po celou dobu těchto 
opakovaných společných jednání v návrhu územního plánu plocha změny v krajině K2 
určena pro NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné nebyla. Připomínka organizace 
Realma podaná dne 4.11.2011 evidovaná na odboru hlavního architekta pod č.j. 70436/2011 
byla společností uplatněna v rámci procesů 2. opakovaného společného jednání před novelou 
stavebního zákona (350/2012Sb.,), kdy spol. jednání probíhala pouze s dotčenými orgány, 
krajským úřadem, sousedními obcemi a s obcí, pro kterou se územní plán pořizuje. 
Připomínka byla založena do spisu.  V rámci 2. opakovaného společného jednání proběhlo 
v souladu s novelou stavebního zákona dodatečně projednání návrhu územního plánu 
územního plánu s veřejností dle § 50 odst. 3 novely stavebního zákona a to ve  dnech od 16.1. 
do 6.3.2013. V průběhu tohoto jednání byla pořizovateli podána dne 4.3.2013 od organizace 
Realma připomínka; pořizovatel vyhodnotil společně s řádně podanou připomínkou i 
připomínku podanou dne 4.11.2011. Připomínce ze dne 4.11.2011, ve které organizace 
požadovala, aby plochy nacházející se v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) v  k.ú. 
Dolany v současném návrhu územního plánu obce Dolany označené jako NP -plochy přírodní 
byly  změněny na plochy NT - plochy těžby nerostů, se nevyhovělo. Připomínce ze dne 
4.3.2013, která obsahovala tři body se ve všech bodech vyhovělo. V bodě č.2 organizace 
Realma žádala, aby pozemky p.č. 613/5, 620/3 (pozemek je v žádosti chybně zapsán jako 
613/20) a 619/6 v k.ú. Dolany označené jako NP -plochy přírodní byly  změněny na plochy 
NT - plochy těžby nerostů. Plochy, které byly označeny v návrhu územního plánu obce 
Dolany jako NP jsou plochami lesů a jsou součástí územního systému ekologické stability 
(ÚSES) - NRBC 8 Bohdaneč. Požadavkem zadání u ploch ÚSES je respektovat přírodní 
hodnoty území a posilovat ekologickou stabilitu území. Tyto plochy navazují dle návrhu 
územního plánu na zastavitelnou plochu Z16 – rekreace na plochách přírodního charakteru a 
jejich zachování jako lesních ploch bude nejenom pro samotnou obec ale i pro funkci 
rekreace příležitostí pro relaxaci obyvatel.    
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O požadavku zařadit výše uvedené pozemky do ploch těžby nerostů jednal i vlastník 
pozemků, tedy obec, která přijala usnesení Zastupitelstva obce Dolany dne 20.6.2013, že 
zastupitelstvo schvaluje označení výše uvedených pozemků do nového územního plánu jako 
plochu určenou k těžbě štěrkopísku.  
S ohledem na souhlas vlastníka pozemků obce Dolany a s ohledem na to, že požadované 
pozemky tvoří cca 1/10 rozlohy plochy NP dle návrhu územního plánu se připomínce v bodě 
2 vyhovělo.  
Pořizovatel na základě výsledků 2 opakovaného společného jednání dospěl k závěru, že je 
potřebné pořídit nový návrh územního plánu a proto ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s § 51 odst. 3 stavebního zákona vypracoval Pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu („pokyny“). Pokyny byly schváleny usnesením zastupitelstva dne 3. října 
2013. Na základě schválených pokynů projektant zpracoval nový návrh územního plánu 
(únor 2014), ve kterém je navržena plocha změny v krajině K2 určena pro plochu těžbu 
nerostů – nezastavitelnou – NT.  

Ve výše uvedeném textu je stručně popsán postup pořízení územního plánu od roku 2007 
s ohledem na plochu K2. Z tohoto postupu je zřejmé, že byla plocha K2 v územním plánu 
navržena až v roce 2014.   
Územní plán je pořizován ve spolupráci se samosprávou obce, konkrétně s určeným 
zastupitelem. V připomínce se píše, že v roce 2010 bylo přijato usnesení zastupitelstva 
(usnesení není součástí spisu, ani nebylo poskytnuto v připomínce), že další těžba nebude 
zasahovat do obecních lesů a na základě toho bylo přistoupeno k podpisu nájemní smlouvy 
pro těžbu vyhrazeného nerostu mimo les. Ve smyslu přijatého usnesení se vyjádřil i zástupce 
nájemce pozemků pro těžbu (dnes organizace Realma). Toto usnesení vyjádřilo rozhodnutí 
oprávněného orgánu obce o využití konkrétního území dle platného územního plánu 
v rozhodné době. Rozhodnutí vycházelo pravděpodobně z aktuálních potřeb obce, které 
aktuální územní plán i garantoval. V této době v novém návrhu územního plánu plocha 
změny v krajině K2 určena pro plochu těžbu nerostů – nezastavitelnou – NT navržena nebyla.  
Na základě výše uvedeného textu došlo koncem roku 2013 k zásadním požadavkům, které 
vyvolali zpracování nového návrhu územního plánu (na základě schválených pokynů), tj. na 
základě usnesení zastupitelstva ze dne 3. října 2013. Zařazení pozemků p.č. 613/5, 620/3 
(pozemek je v žádosti chybně zapsán jako 613/20) a 619/6 v k.ú. Dolany do plochy určené 
k těžbě štěrkopísků neznamená automatickou těžbu nerostu, protože pronájem těchto 
pozemků, které jsou ve vlastnictví obce, podléhá výslovnému souhlasu zastupitelstva obce 
pod sankcí absolutní neplatnosti právního jednání. Zařazení pozemků do plochy těžby nerostů 
naopak umožní obci v rámci základní koncepce rozvoje území obce v rozhodné době  
aktuelně zaujmout stanovisko k dalšímu vývoji tohoto území. V konkrétní době bude moci 
zastupitelstvo s ohledem na stav krajiny, lesa, koncepci veřejné infrastruktury, obnovy nebo 
opětovného využití znehodnoceného území, a podobně, tedy potřeb obce, rozhodnout, zda 
v rámci základní koncepce rozvoje území obce – tedy v souladu s územním plánem -  nově 
rozhodne o nájmu těchto pozemků a umožní těžbu, či zda rozhodne jinak. Plocha těžby 
nerostů K2 je dle územního plánu součástí systému ÚSES, konkrétně leží v NRBC 8 
Bohdaneč a z tohoto důvodu územní plán stanovuje podmínky, za kterých je možné ložiska 
nerostů využít. V případě, že se zastupitelstvo rozhodne, že s pronájmem pozemků pro těžbu 
nesouhlasí, bude se na těchto pozemcích dále hospodařit v souladu s lesním zákonem.  Přijaté 
nové usnesení o zařazení předmětných pozemků do plochy těžby nerostů neznamená, že toto 
usnesení je v rozporu s usnesením zastupitelstva z roku 2010. Na těchto pozemcích se bez 
souhlasu obce a dalších nevyhnutných rozhodnutí i přes to, že v územním plánu je tato plocha 
zařazena, těžit nemůže. Při pořizování územního plánu pořizovatel dohlíží na jeho soulad se 
stavebním zákonem. Pořizovateli nepřísluší zkoumat, relevantnost požadavků obce, když 
samotný požadavek není v rozporu se stavebním zákonem. 
Nový územní plán je zpracován v souladu s hlavním cílem územního plánování, kterým je 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel. Součástí územního plánu je vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, kterého součástí je vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
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prostředí.  Dle vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, vytváří 
územní plán svým řešením podmínky pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj řešeného 
území. Pro stabilizaci a rozvoj sociálního a ekonomického pilíře vytváří územní plán 
podmínky vymezením nových zastavitelných ploch. Plánovanou realizací rekreačního areálu 
ve vazbě na budoucí vodní plochu písníku řešené území posílí svůj význam v sídelní 
struktuře širšího území, a tudíž lze očekávat, že zájem o bydlení a rozvoj ekonomických 
aktivit v území nezeslábne ale naopak. Poměrně velké úsilí bude nutno věnovat posílení 
enviromentálního pilíře. Územní plán navrhuje koncepci uspořádání krajiny, systému sídelní 
zeleně pro možnost denní rekreace obyvatel, posílení ekostabilizační funkce krajiny 
s možností nové plochy zalesnění (K3) či krajinných úprav. Proces zlepšení životního 
prostředí a posílení krajinného rázu ale bude dlouhodobý, realizovatelný trvalou a 
cílevědomou snahou při řízení rozvoje řešeného území. 
Územní plán na základě výše uvedeného vytváří dlouhodobou koncepci rozvoje území, tak, 
aby obec při aktuální změně a potřebě rozvoje a využití svého území mohla vycházet z 
územního plánu v souladu s udržitelným rozvojem území. 
__________________________________________________________________________ 
 
Realma – pískovna dolany s.r.o., Pískovna Dolany 533 45 Opatovice nad Labem, podání 
dne 30.5.2014 
 
Připomínka č. 5: 

Účastník řízení předkládá tyto připomínky a návrhy k projednávanému územnímu plánu: 

1) V aktuálním návrhu územního plánu obce změnit charakter plochy označené TZ  na NT 
(plocha těžby nerostů – nezastavitelné). 
Toto území je platnou smlouvou o nájmu pozemků ze dne 9.5.1997 uzavřenou mezi Obcí 
Dolany a těžební organizací DMP a.s. (nyní realma – pískovna dolany s.r.o.) pronajato 
těžební organizaci k těžbě kameniva. Změnou charakteru území na TZ by došlo 
k zásadnímu omezení práv těžební organizace vykonávat své činnosti podle uzavřené 
smlouvy o nájmu pozemků a k zásadnímu porušení smluvních povinností Obce Dolany 
jako pronajímatele. Toto porušení smluvních povinností by bylo důvodem k vymáhání 
práv nájemce na pronajímateli, Obci Dolany právní cestou. Na toto porušení smluvních 
povinností jsme již upozorňovali v únoru 2013, ale tyto připomínky nebyly brány v potaz. 
Bez požadované opravy je nová návrh ÚP neplatný a organizace realma – pískovna 
dolany s.r.o. je oprávněna svá práva vymáhat právními prostředky. 
Účastník řízení, organizace realma – pískovna dolany po konzultaci se zástupci Obce 
Dolany navrhuje provést v ÚSPÚ Dolany změnu jak navrhováno výše. 

2) V aktuálním návrhu územního plánu plochu označenou jako NT (plochy těžby nerostů – 
nezastavitelné) rozšířit na území vymezené pozemky p.č. 613/5, 620/3 a 619/6 v k.ú. 
Dolany (požadovaná plocha cca 3,4 ha). 
Navrhované plochy tvoří jen nepatrnou součást území výhradního ložiska nevyhrazeného 
nerostu č. 209700 Bohdaneč, které stanovil dne 2.6.1989 Český geologický úřad 
rozhodnutím č.j. 50/92/948/89.  Na základě tohoto rozhodnutí pak následně OBÚ 
v Trutnově svým č.j. 2482/89/Vá/Ši Ing. Vávra ze dne 28.9.1989 vydal rozhodnutí o 
stanovení chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč (CHLÚ). Celé CHLÚ má 
rozlohu 160 ha a svým severním okrajem zasahuje až do k.ú. Obce Staré Ždánice na 
pozemcích těsně přiléhajících k navrhovaným pozemkům (p.č.1389). V návrhu nového 
územního plánu dochází k přerušení celistvosti plochy CHLÚ nacházející se částí v k.ú. 
Dolany, částí v k.ú. Staré Ždánice.  
V současně platném územním plánu Obce Dolany totiž byla existence CHLÚ v k.ú. 
Dolany respektována tím, že pozemky nacházející se v CHLÚ byly označeny jako NT 
(plochy pro těžbu), včetně p.č. 620/1 v k.ú. Dolany. V stávajícím návrhu to tak již není, v 
návrhu nového ÚSPÚ je parcela 620/3 zmenšena o pruh podél hranice s k.ú. Staré 
Ždánice, který dle sdělení starosty Obce Dolany má sloužit jako cesta. Tuto funkci tento 
návrh nemůže splnit, poněvadž by navrhovaná cesta podle stejného návrhu ÚP   ústila do 
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jezera vzniklého těžbou. Obec Dolany tímto navíc porušuje rozhodnutí v minulosti 
vydaná správními orgány. Účastník řízení, organizace realma – pískovna dolany s.r.o. 
navrhuje provést v ÚSPÚ Dolany změnu tak, jak navrhoval již dříve, totiž plochu pro 
těžbu umístit až po hranice k.ú. s obcí Staré Ždánice, tedy na celou výměru parcely 
620/3. Nerespektováním tohoto požadavku se Obec Dolany dostává do vážného konfliktu 
s právními předpisy a toto jistě bude připomínkovat i místně a věcně příslušný OBÚ.  

3) V aktuálním návrhu územního plánu dát do souladu návrh ÚP s již dříve uzavřenou 
smlouvou na těžbu Dolany ze dne 29.10.2010. 

V roce 2010 byly uzavřena nájemní smlouva mezi organizací realma – pískovna dolany s.r.o. 
a Obcí Dolany o nájmu pozemků k těžbě nevýhradního nerostu. V současném návrhu plocha 
určená k těžbě není v souladu s platnou nájemní smlouvou. Toto je vážné porušení 
smluvních povinností Obce Dolany a takový návrh ÚP je neplatný. 

Z pozice účastníka řízení o územním plánu Obce Dolany, organizace realma – pískovna 
dolany s.r.o., žádá, aby její výše předložené návrhy byly přijaty a začleněny do nově 
navrhovaného územního plánu Obce Dolany. 

Přílohy: 
1) Nový ÚSPÚ – navrhovaný stav s připomínkovanými chybami. 
2) Titulní strana smlouvy o nájmu pozemků k těžbě nevýhradního nerostu s mapovou 

přílohou  

Vyhodnocení připomínky: 

Termín pro uplatnění připomínek ve společném jednání byl do 7.5.2014. Připomínka byla 
pořizovateli zaslána jako příloha e-mailové zprávy dne 31. března 2014 s příslibem, že bude 
uplatněna také v papírové podobě. Připomínka byla v papírové podobě podána dne 30.5.2014 
až na základě telefonické výzvy pořizovatele a jednalo se o obsahově a formálně naprosto 
shodnou připomínku. I když byla připomínka papírově podána po termínu digitálně byla 
zaslána v termínu, pořizovatel mohl s ní pracovat, proto byla do spisu zařazena a 
vyhodnocena.   

Připomínce se v bodě 1 a 3 vyhovuje, v bodě 2 nevyhovuje 

Odůvodnění: 
1) Projektant změnil plochu TZ na plochu NT - požadavek na změnu této plochy na plochu 
NT byl organizací Realma uplatněn formou připomínky ze dne 4.3.2013 již v minulém 
procesu opakovaného společného jednání dne 6.11.2012. Připomínce bylo v tomto požadavku 
vyhověno. 
2) Plocha těžby nerostů – nezastavitelné NT na pozemcích p.č. 613/5, 620/3 a 619/6 v k.ú. 
Dolany je ponechána beze změny. 
V připomínce je konstatováno, že v návrhu nového územního plánu dochází k přerušení 
celistvosti plochy CHLÚ nacházející se části v k.ú. Dolany, části v k.ú. Staré Ždánice.  
CHLÚ je limitem využití území, který je součástí územně analytických podkladů na základě 
kterých bylo zpracováno zadání územního plánu a následně návrh územního plánu. Tento 
limit využití území je v souladu s vyhl. 500/2006 Sb., § 2 odst. b) zobrazen v koordinačním 
výkrese - jedná se o výkres zahrnující navržené řešení, neměnný současný stav a důležitá 
omezení v území, zejména limity využití území. Jedním z požadavků zadání územního plánu 
je limity využití území respektovat. Vydání rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového 
území je v kompetenci obvodního báňského úřadu a územní plán nemůže žádným způsobem 
tento limit v území měnit, nebo přerušovat. Plocha CHLÚ územním plánem přerušena není.  
Na základě uplatněné připomínky organizace Realma v 2. opakovaném společném jednání, 
které se vyhovělo, byla do územního plánu zapracována plocha změny v krajině K2, určena 
pro těžbu nerostů – nezastavitelná NT. Plocha K2 obsahuje pozemky p.č. 613/5, 619/6 a 
620/3 v k.ú. Dolany. Část pozemku 620/3 – pruh o šířce cca 15 m (na východním okraji), 
který svojí východní hranou tvoří hranici obce, v ploše K2 neleží, ale byl zahrnut do 
stabilizované plochy přírodní NP.  Tato část pozemku, nebo-li pruh navazuje v jižní části 
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území na zbylou část CHLÚ, která leží dle územního plánu převážně v ploše přírodní NP.  
Dle dlouhodobé koncepce rozvoje území vytváří územní plán vymezením ploch pro sportovní 
vyžití a rekreaci v těsném kontaktu s plochami stávající těžby štěrkopísků (budoucí vodní 
plochy), atraktivní podmínky pro rekreanty a obyvatele obce. Pruh pozemku v této části 
území bude pro obec zásadní v tom, že kdokoliv, obyvatel obce, nebo rekreant bude moci 
projít suchou nohou kolem budoucí vodní plochy po katastru obce Dolany. Není vyloučeno, 
že zde může být lesní cesta. Zájmem obce je provozovat vodní plochu i s budoucím 
rekreačním využitím na svém katastru. V připomínce je psáno, že by případná navrhovaná 
cesta podle návrhu územního plánu ústila do jezera vzniklého těžbou – pravděpodobně se 
myslí na severní straně. Dle zaslaných příloh připomínky - Titulní strana smlouvy o nájmu 
pozemků k těžbě nevýhradního nerostu s mapovou přílohou – konkrétně dle mapové přílohy 
s názvem „Geometrický podklad pro nájemní smlouvu“, je navržený TP Dolany – předpolí – 
II, ukončen z jihovýchodní strany tohoto prostoru ochranným pásmem lesa, který se nachází 
v k.ú. Staré Ždánice. Na geometrickém podkladu je vyčíslena plocha ochranných pásem 
celkem 2844m2. Z těchto údajů vyplývá, že východní pruh pozemku p.č. 620/3 bude 
navazovat ze severní strany na pruhy ochranných pásem lesa a nikoliv do vodní plochy, 
neboli jezera vzniklého těžbou.     
V připomínce organizace Realma tvrdí, že obec Dolany tímto navíc porušuje rozhodnutí 
v minulosti vydaná správními orgány a že nerespektováním požadavku organizace Realma se 
obec Dolany dostává do vážného konfliktu s právními předpisy a že toto bude připomínkovat 
i místně a věcně příslušný OBÚ. Z této části připomínky není jasné, jaká rozhodnutí vydaná 
správními orgány společnost myslí; jestliže se jedná o rozhodnutí, která v připomínce sama 
uvádí: 
- rozhodnutí Českého geologického úřadu č.j. 50/92/948/89 ze dne 2.6.1989  o stanovení 
území výhradního ložiska nevyhrazeného nerostu č. 209700 – toto rozhodnutí územní plán 
respektuje; výhradní ložisko je zobrazeno v souladu se zákonem v koordinačním výkrese, 
jedná se o limit v území, část tohoto ložiska je pokryto plochou NT – plocha těžby nerostů – 
nezastavitelná (větší část je plocha stávajícího dobývacího prostoru DP71183) a část plochou 
NP, DS, NZ a W.     
- rozhodnutí OBÚ č.j. 2482/89/Vá/Ši Ing. Vávra ze dne 28.9.1989 v Trutnově o stanovení 
chráněného ložiskového území Lázně Bohdaneč (CHLÚ) - toto rozhodnutí územní plán 
respektuje; CHLÚ je zobrazeno v souladu se zákonem v koordinačním výkrese, jedná se o 
limit v území, část tohoto ložiska je pokryto plochou NT – plocha těžby nerostů – 
nezastavitelná (větší část je plocha stávajícího dobývacího prostoru DP71183)a část plochou 
NP, DS, NZ, NSzp a W.     
Na základě výše uvedeného územní plán limity využití území, které jsou součástí územně 
analytických podkladů, respektuje. 
Skutečnost, že se v území nachází limit např. CHLÚ, nebo výhradní ložisko neznamená 
automaticky, že bude v územním plánu plocha těžby; tato povinnost nevyplývá ze žádné 
právní normy. Je pravda, že stávající Územní plán sídelního útvaru Dolany (Změna č. 2) má 
na větší části území CHLÚ zónu těžby štěrkopísku. Obec Dolany řeší nový územní plán a dle 
stanovené koncepce rozvoje území – vytvářet atraktivní podmínky pro obyvatele obce a 
rekreanty v místě současné těžby štěrkopísků – staví na první místo rozvoj území obce bez 
dalšího vymezování ploch těžby.  
Limit využití území – CHLÚ je dle územního plánu chráněn navrženými plochami – 
nezastavitelnými (kromě stávající plochy dopravní infrastruktury silniční DS – stávající 
silnice III/3239); zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska 
v CHLÚ dle územního plánu lze jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu 
podle horního zákona. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického (OBÚ), jako dotčený orgán z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin 
uplatnil stanoviska, které územní plán respektuje. V žádném ze svých stanovisek obvodní 
báňský úřad nepřipomínkoval navržení plochy přírodní NP v území CHLÚ; ve stanovisku 
zn.:SBS 23796/2014/OBÚ-09/1 ze dne 11. 9. 2014 OBÚ trvá na tom, aby ve stanoveném 
chráněném ložiskovém území a v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic nebylo plánováno 
zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (např. 
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cyklostezka). Požadavek tohoto stanoviska územní plán respektuje. Dle návrhu územního 
plánu v CHLÚ lze zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle horního zákona.  
3) Plocha těžby nerostů – nezastavitelná NT pod označením K1 je plošně upravena tak, aby 
byla v souladu s již dříve uzavřenou smlouvou na těžbu ze dne 29.10.2010. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Veřejné projednání dne 11.9.2014 

V rámci veřejného projednání byly obdrženy následující připomínky: 

Realma – pískovna dolany s.r.o., Pískovna Dolany, 533 45 Opatovice nad Labem, 
podání dne 27. 08.2014 

Připomínka č. 1: 

V návrhu nového územního plánu obce Dolany u Pardubic je zastupiteli Obce Dolany 
naplánována cyklostezka, která přetíná území stanoveného chráněného ložiskového území 
Lázně Bohdaneč. 

Zastupitelstvo obce Dolany tímto návrhem v novém územním plánu obce Dolany porušuje 
platné právními předpisy, zejména zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) v platném znění (dále jen „zákon"), a to zejména: 
- tím, že zastupitelstvo obce ignoruje existenci chráněného ložiskového území a nerespektuje 

režim, právně vymezený pro chráněné ložiskové území porušuje ustanovení § 16 odst. 1 
zákona č. 44/1988 Sb., kdy ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání se zajišťuje stanovením chráněného ložiskového území 

- dále tím, že zastupitelstvo obce hodlá do chráněného ložiskového území umístit cyklostezku 
znemožňuje nebo ztěžuje dobývání výhradního ložiska a tím porušuje ustanovení § 16 odst. 
2 zákona, kde stojí, že chráněné ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a 
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit 
dobývání výhradního ložiska, 

- dále tím, že zastupitelstvo ignoruje podklady, z nichž má vycházet při tvorbě územně 
plánovací dokumentace porušuje ustanovení § 15 odst. 1 zákona, kdy k včasnému 
zabezpečeni ochrany nerostného bohatství jsou 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 postupuji podle zvláštních 
předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využiti nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, 

- tím, že dotčený orgánu ochrany nerostného bohatství nevydal v řízení o návrhu územního 
plánu závazné stanovisko, došlo k porušení ustanovení § 18 odst. 1, kdy v zájmu ochrany 
nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska8) 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona, 

- tím, že cyklostezka zřejmě není mimořádně důležité stavba a rozhodně nesouvisí s 
dobýváním výhradního ložiska ale znemožňuje závažným způsobem dobývání, porušuje 
zastupitelstvo obce ustanovení § 18 odst. 2 zákona, neboť jestliže je nezbytné v zákonem 
chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním 
výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, aby se narušilo co 
nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek 
nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve zvlášť odůvodněných 
případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízeni nebo bude-li stavbou nebo 
zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob výhradního 
ložiska, 
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- tím, že nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu kraje v přenesené působnosti, porušilo 
zastupitelstvo obce ustanovení § 19 odst. 1, kdy rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v 
chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán 
podle zvláštních právních předpisů10) jen na základě závazného stanoviska8) orgánu kraje 
v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který 
navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 

 
Účastník řízení o územním plánu Obce Dolany a předkladatel tohoto podnětu, organizace 
realma -pískovna dolany s.r.o., navrhuje, aby příslušné orgány státní správy vydaly taková 
rozhodnutí nebo závazná stanoviska, ve kterých zamítnou návrh zastupitelstva obce Dolany 
tak, jak je v aktuálním stavu řízení o územně plánovací dokumentaci obce Dolany 
předložen, pro jeho protiprávnost. 
____________________________________ 
8) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
10 ) Zákon č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovuje 
Návrh územního plánu zůstal beze změny. 

Odůvodnění: 
Organizace Realma – pískovna dolany s.r.o., v připomínce uvádí, že je zastupiteli obce 
Dolany naplánována v návrhu nového územního plánu cyklostezka, která přetíná území 
stanoveného chráněného ložiskového území (dále jen „CHLÚ“) Lázně Bohdaneč.  
Pořizovateli z uplatněné připomínky není jasné, co tím organizace myslí, kde je CHLÚ 
protnuta cyklostezkou. Návrh územního plánu neobsahuje v ploše chráněného ložiskového 
území žádnou navrženou stavbu cyklostezky. Pořizovateli v rámci veřejného projednání 
přeposlal dotčený orgán – Obvodní báňský úřad, písemný podnět organizace Realma – 
pískovna dolany s.r.o. ze dne 22.8.2014. Tento písemný podnět je obsahově shodný 
s uplatněnou připomínkou této organizace podané dne 27.8.2014. Písemný podnět přeposlaný  
od dotčeného orgánu obsahuje také přílohu - jedná se o snímek hlavního výkresu návrhu 
územního plánu, na kterém organizace Realma vyznačila část plochy, ke které vede odkaz 
s textem „plánované přerušení CHLÚ cyklostezkou“. Vyznačena část plochy má tvar úzkého 
dlouhého pruhu plochy NP, který svojí východní hranou tvoří hranici katastrálního území 
obce Dolany, západní hranou hraničí s plochou změny v krajině K2, severní hranou navazuje 
na stabilizovanou plochu NT – plocha těžby nerostů – nezastavitelná a jižně navazuje na 
zbylou část plochy  NP. I přes to, že tato plocha má tvar úzkého dlouhého pruhu, neodlišuje 
se od zbytku této plochy NP ležící jižně a zabírající podstatnou část CHLÚ. Plochy NP – 
plochy přírodní, dle návrhu územního plánu zahrnují zpravidla pozemky skladebných částí 
ÚSES, významnou zeleň v krajině, přírodně cenné lokality; jedná se o plochy, kde je 
jednoznačně nad všechny ostatní zájmy postaven zájem ochrany přírody a krajiny. Jako 
podmíněně přípustné využití těchto ploch jsou mimo jiné taková technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. pěší a 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.  
Pořizovatel se domnívá, že organizace Realma podává připomínku ohledně naplánované 
cyklostezky na základě výčtu podmíněně přípustného využití plochy NP. Stavbu cyklostezky 
územní plán na tuto plochu neumisťuje.  
Územní plán dle § 43 stavebního zákona mimo jiné „vymezuje zastavěné území, plochy a 
koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, 
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby 
(VPS), pro veřejně prospěšná opatření (VPO) a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
využití těchto ploch a koridorů“. Z této citace stavebního zákona vyplývá, že územní plán 
vymezuje plochy a koridory nikoliv stavby. Konkrétní stavba (dle dokumentace pro územní 
rozhodnutí) je procesem územního řízení umísťována do konkrétní plochy vymezené 
v územním plánu. Na základě těchto skutečností lze tedy říci, že v procesu územního 



ÚP DOLANY                                                                                                          119 
 

ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH                                                   DATUM:12/2014 

plánování není v žádné navrhované ploše zcela jasné, kde a jak budou umístěny jednotlivé 
stavby; lze pouze dovodit na základě podmínek pro využití ploch navržených územním 
plánem a na základě příslušných právních předpisů, jaké stavby mohou v navržených 
plochách být. Předmětem řešení územního plánu není umístění konkrétních staveb. Využití 
plochy NP je ovlivněno mimo jiné limitem v území, kterým je chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) a ložisko výhradní. V CHLÚ lze zřizovat stavby a zařízení, která nesouvisí 
s dobýváním výhradního ložiska jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu 
podle horního zákona – jedná se o skutečnost, která vyplývá ze zákona č. 44/1989 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (horní zákon, dále jen 
„horní zákon“); tato informace je uvedena v textové části územního plánu. 
Organizace Realma v připomínce uvádí, že zastupitelstvo obce ignoruje existenci chráněného 
ložiskového území a nerespektuje režim, právně vymezený pro chráněné ložiskové území 
porušuje ustanovení § 16 odst. 1 horního zákona.  
CHLÚ 20970000, výhradní ložisko 3209700 jsou územním plánem respektovány; jedná se o 
limit využití území, který je součástí územně analytických podkladů na základě kterých bylo 
zpracováno zadání územního plánu a následně návrh územního plánu. Výše uvedený limit 
využití území je v souladu s vyhl. 500/2006 Sb., § 2 odst. b) zobrazen v koordinačním 
výkrese - jedná se o výkres zahrnující navržené řešení, neměnný současný stav a důležitá 
omezení v území, zejména limity využití území. Dle textové části územního plánu, koncepce 
rozvoje území obce, územní plán navrhuje zásady a opatření na ochranu limitů využití území 
- CHLÚ, výhradního ložiska, dobývacích prostorů; tyto limity jsou dle územního plánu 
pokryty plochami NT (plochy těžby nerostů – nezastavitelné) a plochami NP (největší část 
území CHLÚ a výhradního ložiska), DS, NZ, NSzp a W. Podmínky v  CHLÚ a výhradním 
ložisku (např. o zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska), 
které vychází z horního zákona, jsou uvedeny v odůvodnění v kapitole 5.1.7.   
Na základě výše uvedeného územní plán (zastupitelstvo obce) ustanovení § 16 odst. 1 
horního zákona respektuje.  
Organizace Realma v připomínce uvádí, že tím, že zastupitelstvo obce hodlá do chráněného 
ložiskového území umístit cyklostezku znemožňuje nebo ztěžuje dobývání výhradního 
ložiska a tím porušuje ustanovení § 16 odst. 2 horního zákona, kde stojí, že chráněné 
ložiskové území zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska, by mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.  
Územní plán dle koncepce veřejné infrastruktury umístění stavby cyklostezky v CHLÚ 
nenavrhuje. Jak je již výše uvedeno dle § 43 stavebního zákona územní plán navrhuje pro 
celé území plochy s rozdílným způsobem využití, pro které stanovuje podmínky využití 
s určením hlavního využití, přípustného využití, nepřípustného využití popřípadě podmíněně 
přípustného využití. V ploše NP, na kterou odkazuje organizace Realma, stanovuje územní 
plán jako podmíněně přípustné využití mimo jiné taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky její využití, pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. pěší a cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; podmínkou je prokázání, že tyto 
záměry neznemožní nebo neztíží dobývaní výhradního ložiska.“ To znamená, že v této ploše 
lze za výše uvedené podmínky umístit např. stavbu hygienického zařízení, ekologického a 
informačního centra a také stavbu cyklostezky.    
Na základě výše uvedeného územní plán (zastupitelstvo obce) ustanovení § 16 odst. 2 
horního zákona respektuje. 
Organizace Realma v připomínce uvádí, že zastupitelstvo ignoruje podklady, z nichž má 
vycházet při tvorbě územně plánovací dokumentace porušuje ustanovení § 15 odst. 1 zákona, 
kdy k včasnému zabezpečeni ochrany nerostného bohatství jsou 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 postupuji podle zvláštních 
předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využiti nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.  
Zpracovatelé územně plánovací dokumentace při územně plánovací činnosti vycházeli ze 
schváleného zadání územního plánu a pokynů pro zpracování územního plánu. V těchto 
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schválených dokumentech je požadavek na respektování limitů využití území a hodnot 
v území, kterými jsou mimo jiné – chráněné ložiskové území a ložisko nerostných surovin – 
výhradní. Tyto limity využití území a hodnoty v území jsou součástí schváleného dokumentu 
– „Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Pardubice 2012“(podklad 
obsahující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a další v souladu s §§ 25 – 29 
stavebního zákona), které byly projektantovi pro zpracování územního plánu poskytnuty. 
Územní plán tento limit respektuje; protože se jedná o limit, je v souladu s vyhl. č. 500/2006 
Sb., zobrazen v koordinačním výkrese, je popsán v textové části odůvodnění územního plánu, 
v kapitole 5.1.7, kde je uvedeno, že ve stanoveném CHLÚ a v dobývacím prostoru není 
plánováno zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska; 
požaduje se respektovat horní zákon.   
Na základě výše uvedeného územní plán (zastupitelstvo obce) ustanovení § 15 odst. 1 
horního zákona respektuje. 
Organizace Realma v připomínce uvádí že tím, že dotčený orgán ochrany nerostného 
bohatství nevydal v řízení o návrhu územního plánu závazné stanovisko, došlo k porušení 
ustanovení § 18 odst. 1, kdy v zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném 
ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, 
jen na základě závazného stanoviska8) dotčeného orgánu podle tohoto zákona. 
V řízení o návrhu územního plánu uplatňují dotčené orgány dle § 52 odst. 3 stavebního 
zákona stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Dotčeným 
orgánem v oblasti ochrany ložisek nerostných surovin je dle § 15 odst. 2 horního zákona 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a obvodní báňský úřad.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu neuplatnilo v procesu řízení o návrhu územního plánu 
žádné stanovisko,  Ministerstvo životního prostředí uplatnilo ve stanovisku požadavek, aby 
projektant doplnil větu textové části návrhu územního plánu kapitoly F plochy NP - plochy 
přírodní: 
„Podmínkou je prokázání, že tyto záměry nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody a 
krajiny, podmínkami ochrany krajinného rázu“ o část, „…a že neznemožní nebo neztíží 
dobývaní výhradního ložiska.“ Obvodní báňský úřad uplatnil ve stanovisku nejdříve 
informaci o stanovení dobývacího prostoru a dále požadavek, aby ve stanoveném chráněném 
ložiskovém území (CHLÚ) a v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic nebylo plánováno 
zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska (např. 
cyklostezka).  Stanovený dobývací prostor a CHLÚ je zobrazen v koordinačním výkrese 
územního plánu, jedná se o limity v území, které nejsou předmětem schválení zastupitelstva 
obce. Podmínka ohledně plánování zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska a CHLÚ je v textové části územního plánu uvedena. Na základě těchto 
skutečnosti dotčený orgán závazné stanovisko v procesu řízení o návrhu územního plánu 
nevydává; územní plán umisťování staveb neřeší; závazné stanovisko je vydáváno až 
v následném procesu územního řízení, kdy se do území na základě schváleného územního 
plánu stavby a zařízení umisťují. Informace dle znění § 18 odst. 1 horního zákona je 
v odůvodnění územního plánu v kapitole 5.1.7 uvedena.  
Na základě výše uvedeného územní plán ustanovení § 18 odst. 1 horního zákona neporušuje. 
Organizace Realma v připomínce uvádí že tím, že cyklostezka zřejmě není mimořádně 
důležité stavba a rozhodně nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska ale znemožňuje 
závažným způsobem dobývání, porušuje zastupitelstvo obce ustanovení § 18 odst. 2 zákona, 
neboť jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení 
nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, 
aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání 
výhradních ložisek nerostů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve zvlášť 
odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízeni nebo bude-li 
stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob 
výhradního ložiska. 
Územní plán jak je již výše uvedené, stavbu cyklostezky ani žádnou jinou stavbu v celém 
řešeném území, tedy ani v CHLÚ neumisťuje. Plochy s rozdílným způsobem využití, které 
pokrývají území CHLÚ , z větší části se jedná o plochu NP – plochy přírodní, mají územním 
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plánem stanovené podmínky využití – podmíněně přípustné využití mimo jiné -  taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky její využití, pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, např. pěší a cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra. Podmínkou je prokázání, že tyto záměry neznemožní nebo neztíží 
dobývaní výhradního ložiska.“ To znamená, že v této ploše lze za výše uvedené podmínky 
umístit např. stavbu hygienického zařízení, ekologického a informačního centra a také stavbu 
cyklostezky. Jestliže někdy v budoucnu dojde k tomu, že vznikne požadavek umístit do této 
plochy výše uvedené opatření nebo stavbu bude nutné aby byla splněna podmínka, že tento 
záměr neznemožní nebo neztíží dobývaní výhradního ložiska; jestliže tato podmínka nebude 
prokázána, stavba nebo zařízení v území umístěna nebude; to je podstata podmíněně 
přípustného využití územního plánu.   
Na základě výše uvedeného územní plán (zastupitelstvo obce) ustanovení § 18 odst. 2 
horního zákona neporušuje. 
Organizace Realma v připomínce uvádí že tím, že nebylo vydáno závazné stanovisko orgánu 
kraje v přenesené působnosti, porušilo zastupitelstvo obce ustanovení § 19 odst. 1, kdy 
rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s 
dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů10) jen na základě 
závazného stanoviska8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s 
obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení 
stavby nebo zařízení. 
§ 19 horního zákona má název – „Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém 
území“. Už samotný název tohoto paragrafu napovídá, že neřeší proces územního plánování, 
ale proces umisťování již konkrétních staveb a zařízení. Úkolem územního plánování je dle § 
19 stavebního zákona stanovení koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky území, stanovení podmínek pro provedení změn v území, 
zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území a další. Územní plán tedy neřeší umisťování konkrétních staveb; v procesu pořizování 
územního plánu nejsou uplatňována závazná stanoviska. Pořizování územního plánu je 
proces dle §§ 43 – 54 stavebního zákona, kterého výsledkem je opatření obecné povahy 
vydané v souladu se stavením zákonem a v souladu s §§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v 
chráněném ložiskovém území je výsledkem následných řízení, která probíhají až po vydání 
opatření obecné povahy, tj. územního plánu. 
Na základě výše uvedeného územní plán (zastupitelstvo obce) ustanovení § 19 odst. 1 
horního zákona neporušuje. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Vlastimil Novotný, Dolany, podání dne 12.9.2014 
 
Připomínka č. 2: 

Dle Přílohy č.1 – podání ze dne 6. – 7. 05.2014 dle textu v plném rozsahu. 
a) Původní podání k čj. MmP 15751/2014 
b) Nynější podání k čj. MmP 45339/2014  

Odůvodnění připomínky: 

Ode dne podání (tj. 7.05.14) nebylo nikde zohledněno, ani projednáváno a zůstalo bez 
zdůvodnění a posouzení. Trvám na řádném a objektivním projednání a zdůvodnění 
případného odmítnutí (nezohlednění) připomínek. 

Příloha k připomínce: 

(původní text připomínky ze dne 7.5.2014) 

K výše uvedenému návrhu ÚP (přepracované verzi předchozích návrhů) uvádím následující 
připomínky a námitky: 
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A) Není dostatečně zohledněna existence čtyř dosud platných NÁJEMNÍCH SMLUV 
k dobývání nerostů (se samostatnými plány REKULTIVACÍ), jejichž plnění/neplnění se m.j. 
značně překrývá s možností realizace většiny uvažovaných záměrů návrhu ÚP, nebo je přímo 
vylučuje,či omezuje, minimálně po celou dobu praktického trvání platností NS (s možností 
dlouhodobého prodlužování platnosti). Jedná se zvláště o lokality v novém návrhu ÚP 
označené jako Z13, Z14, Z15, Z16 (v předchozím návrhu ÚP jako Z11, Z12 a Z13). 
a)    NS č. 1 (nevyhrazený nerost) - podepsána 9.5.1997 na dobu desíti let (cca 10 ha) - trvá. 
b)    NS č. 2 (nevyhrazený nerost) - podepsána 30.8.2006 na dobu devíti let (cca 9,17 ha). 
c)    NS č. 3 (nevyhrazený nerost) - podepsána 14.10.2010 na dobu devíti let (cca 2,1 ha). 
d)    NS č. 4 (vyhrazený nerost) - podepsána 14.10.2010 na dobu devíti let (cca 8,34 ha). 

B) Vzhledem k možnosti prodlužování trvání - platnosti výše uvedených NS nelze považovat 
takto postavený návrh ÚP za uskutečnitelný ve výše uvedených lokalitách (Z14,15 a Z16) ani 
v r. 2021 atd. Mimo jiné, nachází se zde řada techn. zařízení a účelových staveb dočasného 
charakteru ve vlastnictví nájemce a vybudovaných za účelem těžby nerostů (přípojka VN EEN 
s ochranými koridory, atd.). 

C) Zásadní ZMĚNOU nového návrhu ÚP (oproti minulému a v OZ odsouhlasenému ÚP) je 
m j. nově zahrnutí části lesních porostů (obecních lesů) jako další plocha pro těžbu 
(vyhrazený nerost) označený jako lokalita K2. Jde (zatím?) o tři lesní pozemky nedávno 
převedené do vlastnictví obce od SP Lesy ČR v HK jako údajně „historický" majetek Dolan. 
Toto je v příkrém rozporu se zásadním rozhodnutím OZ (již v r. 2010), kde bylo 
jednomyslně rozhodnuto tak, že další těžba ani v ÚP nebude v žádném případě zasahovat do 
obecních lesů! Stejně se vyjádřil i zástupce nájemce (jak je uvedeno v zápise zjednání OZ.). 
Proto také byl ÚP pro těžbu vyhrazeného nerostu jednomyslně schválen pouze v rozsahu 
GP tak, aby do lesů nebylo těžbou nerostu zasahováno. Na základě toho bylo přistoupeno k 
podpisu NS č. 4 pro těžbu vyhrazeného nerostu pouze v části mimo les v souladu s GP cca 
9,8ha (8.3ha). (Bez těchto záruk omezení by následně NS č. 4 zřejmě schválena nebyla atp...) 
Toto usnesení-rozhodnutí OZ nebylo nikým zrušeno (revokováno). lze jej tedy považovat za 
stále platné i přesto, že v r. 2013 bylo dalším usnesením v téže věci (bez rádného zdůvodnění, 
rozporuplně, nejednotné a bez zrušení předchozího usnesení OZ) rozhodnuto jinak!. Proti 
tomu byly členy FINANČNÍHO VÝBORU OZ podány námitky a to i písemnou formou! 
Bude zřejmě nezbytné posouzení takovýchto postupů OZ příslušným orgánem který je pověřen 
dozorem a kontrolou veřejné správy a samosprávy, aby byly i vyloučeny případné nejasnosti 
v platnosti úkonu OÚ i zpětně a nedošlo k poškození obce ani investora a pod. 
Iniciativa o zahrnutí uvedených lesních pozemků jako prostory k případnému dalšímu 
rozšíření současné těžby písku nevzešla z popudu ani potřeb obce a není pro to žádný 
důvod! Další rozšíření těžby je pro obec nepotřebné a pro budoucnost nevýhodné - 
nevratná likvidace významného lesa (lesů) i zhoršení životního prostředí v okolí obce a jiné. 
Tento les tvoří m.j. i významný „filtr (hlukový, větrný, prašný apod.) mezi katastrem obce + 
uvažovaným prostorem budoucích ploch „rekreace" a provozem na silnicí l.tř. ve směru H.K- 
L. Bohdaneč. Prakticky tvoří hranici s k.ú. sousední obce St. Ždánice a vytváří přírodní 
kulisu v blízkosti vodního toku Opatovického kanálu, atd. 
Je také pravděpodobné, že ke změně-přepracování předchozího návrhu ÚP (bez uvažované 
těžby v lese) na nový návrh ÚP (s těžbou v lese), mohl mít do jisté míry vliv i dopis 
(námitka?) zástupce těžební společnosti ze dne 3.11.2011, registrovaný u vás pod ČJ: MmP 
70436/2011 (m.j. zpochybňuje platnost předchozího návrhu ÚP v oblasti „částečné'' těžby 
vyhrazeného nerostu). 

Závěr: Vzhledem k těmto závažným skutečnostem a navíc nejasnostem v platnostech 
usneseních OZ i zpětně, by bylo žádoucí vyjmout z tohoto návrhu ÚP lokalitu K2 a prostory 
současné těžby nerostů ponechat v původním návrhu zpracovanému 2010-2012. (výkresy-
mapky 2x = přílohou). Tímto by se zabránilo likvidaci lesů, zachovalo ŽP (vodních ploch je v 
katastru obce i v okolí již dost), a předešlo by se i možným závažnějším komplikacím. Takto 
upravený návrh ÚP by mohl být pro veřejnost bez větších problémů přijatelnější a pro obec a 
její rozvoj i budoucnost výhodnější. 
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Informativně uvádím, že původním záměrem obce Dolany a tehdejšího OZ již v r. 1997 bylo 
umožnit povolení těžby dle potřeb obce (splacení úvěru + inv. akce atp.) pouze v 
nevýhradním ložisku v rozsahu cca 10 ha!!! Od té doby postupně byly prováděny „různé 
změny" v původním ÚP, případně nový ÚP + další změny a nyní máme už „obětovat" i naše 
lesy?! Proč a pro koho? Není to „zvláštní"?! Není k tomu jediný relevantní důvod ze strany 
potřeb obce, pokud nejde o jiné zájmy! 
Přílohy: 
ÚP Dolany, Hlavní výkres (datum zpracování 10/2012) 
ÚP Dolany, Hlavní výkres (datum zpracování 12/2013) 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce podané dne 12.9.2014 se nevyhovuje 

Připomínka podaná dne 7.5.2014 adresátem které byl pan Vlastimil Novotný, Dolany 112, 
533 45 Opatovice nad Labem, byla uplatněna v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona na 
odboru hlavního architekta dne 7.5.2014. Připomínka byla uplatněna v řádném termínu 
v rámci společného jednání a byla společně s ostatními připomínkami a stanovisky s určeným 
zastupitelem panem starostou obce Miroslavem Havránkem vyhodnocena. Na základě 
vyhodnocení výsledků společného jednání (připomínek a stanovisek) a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území pořizovatel zajistil upravení návrhu územního plánu.  Upravený 
návrh územního plánu, jeho textová část obsahuje vyhodnocení společného jednání územního 
plánu s dotčenými orgány. Na základě upraveného návrhu územního plánu bylo vypsáno a 
proběhlo v souladu s § 52 stavebního zákona veřejné projednání. Povinností pořizovatele je 
po veřejném projednání v souladu s § 53 stavebního zákona ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotit výsledky projednání a zpracovat s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního 
plánu. Po jejich zpracování je dle dikce § 53 odst. 1 nutno návrhy doručit dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnili 
stanoviska.        
Na základě výše popsané části postupu při pořizování územního plánu je patrné, že uplatněné 
připomínky ve společném jednání a veřejném projednání se vyhodnocují a zpracované 
vyhodnocení se projednává až v etapě po veřejném projednání. Z těchto důvodů se 
vyhodnocení připomínek vkládá do textové části odůvodnění územního plánu až po jeho 
projednání. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce podané dne 7.5.2014 se nevyhovuje 

Odůvodnění: 
A) B) V připomínce se uvádí, že existence čtyř platných nájemních smluv se po celou dobu 
jejich platnosti  a jejich plnění (neplnění) značně překrývá s možností realizace většiny 
uvažovaných záměrů návrhu územního plánu, nebo je přímo vylučuje, či omezuje; jedná se 
zvláště o lokality označené jako Z13, Z14, Z15 a Z16.  
Nájemní smlouvy byly uzavřeny mezi obcí a společností Realma-pískovna dolany s. r. o.  dle 
platného územního plánu v rozhodné době. Nový územní plán vyjadřuje dlouhodobou 
koncepci rozvoje území, která počítá s využitím území po ukončení těžby. Koncepce 
územního plánu je dlouhodobá a nenařizuje časový harmonogram jejího plnění. Po skončení 
platnosti nájemních smluv a ukončení těžby (zrušení dobývacího prostoru po vytěžení zásob 
výhradního ložiska, odepsání případných nevytěžených zásob v území přiléhajícím k lokalitě, 
likvidace hlavních důlních děl) bude možné koncepci územního plánu naplňovat.  Je to patrné 
i z územního plánu, kde lokalita Z16 rekreace na plochách přírodního charakteru RN má 
podmínku využití plochy – po ukončení těžby; lokalita Z14 OS – občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení má podmínku řešit areál tak, aby byly dodrženy limity 
hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor; lokalita Z15 bude sloužit pro 
parkoviště a veřejné prostranství pro stávající i navržený sportovní areál (Z14) a budoucí 
rekreační areál (Z16). Lokalita Z13 určena pro OV občanské vybavení – veřejná 
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infrastruktura se stávající lokalitou těžby nerostů přímo nesouvisí, leží severozápadně od 
lokalit Z14, Z15 a Z16, oddělena vodním tokem a nemá s ohledem na lokalitu těžby 
v územním plánu žádnou podmínku výstavby.   
C) Návrh územního plánu je zpracováván od roku 2007 (20. února 2007 bylo schváleno 
pořízení). Na základě schváleného zadání (11. prosince 2008) byl zpracován návrh územního 
plánu, který byl vzhledem k požadavkům na podstatnou úpravu návrhu, třikrát opakovaně 
společně projednáván (jedno řádné a dvě opakovaná spol. jednání). Po celou dobu těchto 
opakovaných společných jednání v návrhu územního plánu plocha změny v krajině K2 
určena pro NT – plochy těžby nerostů – nezastavitelné nebyla. Připomínka organizace 
Realma podaná dne 4.11.2011 evidovaná na odboru hlavního architekta pod č.j. 70436/2011 
byla společností uplatněna v rámci procesů 2. opakovaného společného jednání před novelou 
stavebního zákona (350/2012Sb.,), kdy spol. jednání probíhala pouze s dotčenými orgány, 
krajským úřadem, sousedními obcemi a s obcí, pro kterou se územní plán pořizuje. 
Připomínka byla založena do spisu.  V rámci 2. opakovaného společného jednání proběhlo 
v souladu s novelou stavebního zákona dodatečně projednání návrhu územního plánu 
územního plánu s veřejností dle § 50 odst. 3 novely stavebního zákona a to ve  dnech od 16.1. 
do 6.3.2013. V průběhu tohoto jednání byla pořizovateli podána dne 4.3.2013 od organizace 
Realma připomínka; pořizovatel vyhodnotil společně s řádně podanou připomínkou i 
připomínku podanou dne 4.11.2011. Připomínce ze dne 4.11.2011, ve které organizace 
požadovala, aby plochy nacházející se v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) v  k.ú. 
Dolany v současném návrhu územního plánu obce Dolany označené jako NP -plochy přírodní 
byly  změněny na plochy NT - plochy těžby nerostů, se nevyhovělo. Připomínce ze dne 
4.3.2013, která obsahovala tři body se ve všech bodech vyhovělo. V bodě č.2 organizace 
Realma žádala, aby pozemky p.č. 613/5, 620/3 (pozemek je v žádosti chybně zapsán jako 
613/20) a 619/6 v k.ú. Dolany označené jako NP -plochy přírodní byly  změněny na plochy 
NT - plochy těžby nerostů. Plochy, které byly označeny v návrhu územního plánu obce 
Dolany jako NP jsou plochami lesů a jsou součástí územního systému ekologické stability 
(ÚSES) - NRBC 8 Bohdaneč. Požadavkem zadání u ploch ÚSES je respektovat přírodní 
hodnoty území a posilovat ekologickou stabilitu území. Tyto plochy navazují dle návrhu 
územního plánu na zastavitelnou plochu Z16 – rekreace na plochách přírodního charakteru a 
jejich zachování jako lesních ploch bude nejenom pro samotnou obec ale i pro funkci 
rekreace příležitostí pro relaxaci obyvatel.    
O požadavku zařadit výše uvedené pozemky do ploch těžby nerostů jednal i vlastník 
pozemků, tedy obec, která přijala usnesení Zastupitelstva obce Dolany dne 20.6.2013, že 
zastupitelstvo schvaluje označení výše uvedených pozemků do nového územního plánu jako 
plochu určenou k těžbě štěrkopísku.  
S ohledem na souhlas vlastníka pozemků obce Dolany a s ohledem na to, že požadované 
pozemky tvoří cca 1/10 rozlohy plochy NP dle návrhu územního plánu se připomínce v bodě 
2 vyhovělo.  
Pořizovatel na základě výsledků 2 opakovaného společného jednání dospěl k závěru, že je 
potřebné pořídit nový návrh územního plánu a proto ve spolupráci s určeným zastupitelem 
v souladu s § 51 odst. 3 stavebního zákona vypracoval Pokyny pro zpracování návrhu 
územního plánu („pokyny“). Pokyny byly schváleny usnesením zastupitelstva dne 3. října 
2013. Na základě schválených pokynů projektant zpracoval nový návrh územního plánu 
(únor 2014), ve kterém je navržena plocha změny v krajině K2 určena pro plochu těžbu 
nerostů – nezastavitelnou – NT.  

Ve výše uvedeném textu je stručně popsán postup pořízení územního plánu od roku 2007 
s ohledem na plochu K2. Z tohoto postupu je zřejmé, že byla plocha K2 v územním plánu 
navržena až v roce 2014.   
Územní plán je pořizován ve spolupráci se samosprávou obce, konkrétně s určeným 
zastupitelem. V připomínce se píše, že v roce 2010 bylo přijato usnesení zastupitelstva 
(usnesení není součástí spisu, ani nebylo poskytnuto v připomínce), že další těžba nebude 
zasahovat do obecních lesů a na základě toho bylo přistoupeno k podpisu nájemní smlouvy 
pro těžbu vyhrazeného nerostu mimo les. Ve smyslu přijatého usnesení se vyjádřil i zástupce 
nájemce pozemků pro těžbu (dnes organizace Realma). Toto usnesení vyjádřilo rozhodnutí 
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oprávněného orgánu obce o využití konkrétního území dle platného územního plánu 
v rozhodné době. Rozhodnutí vycházelo pravděpodobně z aktuálních potřeb obce, které 
aktuální územní plán i garantoval. V této době v novém návrhu územního plánu plocha 
změny v krajině K2 určena pro plochu těžbu nerostů – nezastavitelnou – NT navržena nebyla.  
Na základě výše uvedeného textu došlo koncem roku 2013 k zásadním požadavkům, které 
vyvolali zpracování nového návrhu územního plánu (na základě schválených pokynů), tj. na 
základě usnesení zastupitelstva ze dne 3. října 2013. Zařazení pozemků p.č. 613/5, 620/3 
(pozemek je v žádosti chybně zapsán jako 613/20) a 619/6 v k.ú. Dolany do plochy určené 
k těžbě štěrkopísků neznamená automatickou těžbu nerostu, protože pronájem těchto 
pozemků, které jsou ve vlastnictví obce, podléhá výslovnému souhlasu zastupitelstva obce 
pod sankcí absolutní neplatnosti právního jednání. Zařazení pozemků do plochy těžby nerostů 
naopak umožní obci v rámci základní koncepce rozvoje území obce v rozhodné době  
aktuelně zaujmout stanovisko k dalšímu vývoji tohoto území. V konkrétní době bude moci 
zastupitelstvo s ohledem na stav krajiny, lesa, koncepci veřejné infrastruktury, obnovy nebo 
opětovného využití znehodnoceného území, a podobně, tedy potřeb obce, rozhodnout, zda 
v rámci základní koncepce rozvoje území obce – tedy v souladu s územním plánem -  nově 
rozhodne o nájmu těchto pozemků a umožní těžbu, či zda rozhodne jinak. Plocha těžby 
nerostů K2 je dle územního plánu součástí systému ÚSES, konkrétně leží v NRBC 8 
Bohdaneč a z tohoto důvodu územní plán stanovuje podmínky, za kterých je možné ložiska 
nerostů využít. V případě, že se zastupitelstvo rozhodne, že s pronájmem pozemků pro těžbu 
nesouhlasí, bude se na těchto pozemcích dále hospodařit v souladu s lesním zákonem.  Přijaté 
nové usnesení o zařazení předmětných pozemků do plochy těžby nerostů neznamená, že toto 
usnesení je v rozporu s usnesením zastupitelstva z roku 2010. Na těchto pozemcích se bez 
souhlasu obce a dalších nevyhnutných rozhodnutí i přes to, že v územním plánu je tato plocha 
zařazena, těžit nemůže. Při pořizování územního plánu pořizovatel dohlíží na jeho soulad se 
stavebním zákonem. Pořizovateli nepřísluší zkoumat, relevantnost požadavků obce, když 
samotný požadavek není v rozporu se stavebním zákonem. 
Nový územní plán je zpracován v souladu s hlavním cílem územního plánování, kterým je 
vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel. Součástí územního plánu je vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, kterého součástí je vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí.  Dle vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, vytváří 
územní plán svým řešením podmínky pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj řešeného 
území. Pro stabilizaci a rozvoj sociálního a ekonomického pilíře vytváří územní plán 
podmínky vymezením nových zastavitelných ploch. Plánovanou realizací rekreačního areálu 
ve vazbě na budoucí vodní plochu písníku řešené území posílí svůj význam v sídelní 
struktuře širšího území, a tudíž lze očekávat, že zájem o bydlení a rozvoj ekonomických 
aktivit v území nezeslábne ale naopak. Poměrně velké úsilí bude nutno věnovat posílení 
enviromentálního pilíře. Územní plán navrhuje koncepci uspořádání krajiny, systému sídelní 
zeleně pro možnost denní rekreace obyvatel, posílení ekostabilizační funkce krajiny 
s možností nové plochy zalesnění (K3) či krajinných úprav. Proces zlepšení životního 
prostředí a posílení krajinného rázu ale bude dlouhodobý, realizovatelný trvalou a 
cílevědomou snahou při řízení rozvoje řešeného území. 
Územní plán na základě výše uvedeného vytváří dlouhodobou koncepci rozvoje území, tak, 
aby obec při aktuální změně a potřebě rozvoje a využití svého území mohla vycházet z 
územního plánu v souladu s udržitelným rozvojem území. 
__________________________________________________________________________ 
 
Vlastimil Novotný, Dolany, podání dne 19.9.2014 
 
Připomínka č. 3: 
Jako přímý účastník výše uvedeného jednání (11.9.2014) „Zahájení řízení a veřejné 
projednání návrhu ÚP" (přepracované verzi předchozích návrhů), a po rušném průběhu 
jednáni OZ v Dolanech (16.09.2014) jehož jsem byl spolu s dalšími občany přítomen, 
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doplňuji tímto již podané připomínky a námitky (ze dne 6.-7.05.2014) k předkládanému 
návrhu ÚP Dolany : 
 
I.   V plném rozsahu uplatňuji tímto připomínky a námitky podané 7.05.2014 a doplňuji o 
následující připomínky: 
K odst.A) + odst.B): 
1. Po dobu trvání těžby dle současných nájemních smluv (techn. zařízení, ochranná pásma) i 
s ohledem na dlouhodobé neplnění plánovaných rekultivačních prací je prakticky vyloučena 
(nebo většinově omezena) jakákoliv realizace plánovaných záměru nového návrhu ÚP. Týká 
se zejména lokalit Z15, Z16 a částečně Z13, Z14. 
Z výše uvedeného je nutno částečně považovat za velmi předčasné zvláště Z16 i Z15. 
(Z podobného důvodu pořizovatel akceptoval i námitky investora v lokalitě probíhající těžby.) 
K odst.C): 
1.Posouzení platnosti přijatých protichůdných závěrů, usneseních a případné posouzení 
postupů představitelů obce může s konečnou platnosti posoudit pouze státní orgán zabývající 
se dozorem a kontrolou veřejné správy. 

2. Proto lze považovat USNESENÍ OZ č. 4 - bod IV. (v 07/2010) za stále platné. Na tomto 
jednání došlo za účasti zástupce investora m.j. ke konečnému vymezení části VL dle GP s tím, 
že takto bude definitivně upraven i návrh ÚP. (V tomto duchu byla sepsána NS do části VL a 
v opakovaných jednáních OZ ve dnech 1.10. a 12.10.2010, bezprostředně před kom. volbami 
komplikovaně a těsnou většinou odsouhlasena.) Zřejmě je pořizovatel ÚP při jednáních 
neměl, nebo dosud nemá od představitelů obce (určeného zástupce) k disposici, nebo to 
nebylo ze strany zástupců obce uplatňováno?! Pokud nebude relevantnost jednoznačně 
vymezena, neměla bv byt lokalita K2 -NT (poz.p.č. 613/5. 613/6 a 620/3) do tohoto návrhu 
ÚP takto předčasně zahrnuta. Není to pro obec ani potřebné a nikdo dosud nezdůvodnil proč 
je investorovi (na jeho námitku?) zahrnut i tento další prosor těžbu atd.! Nebylo to 
zodpovězeno představiteli obce na veřejném projednání (11.9.14), ani na jednání OZ 
dne16.09.14 na konkrétní dotazy účastníků!!! 
3. Proti možné likvidaci stávajících obecních lesů (zahrnutím výše uvedených pozemků pro 
další těžbu) byla realizována i petiční akce. Je také pravděpodobné, že bude vyhlášeno obecní 
referendu, případné založen SPOLEK (obč. sdr.) proti ohrožení stávajících obecních lesů a 
jejich zahrnutí do ÚP jako další prostor těžby. 

Závěr: S ohledem na dosavadní nejasnosti (které jsou částečně popisovány) a možnému 
vzniku komplikací ( +občanské iniciativy apod.) by bylo nejrychlejším řešením (v současné 
době nikoho nepoškozujícím) vyjmout z tohoto návrhu ÚP lokalitu K2 a prostory současné 
těžby nerostů ponechat ve schváleném rámci dosud platných nájemních smluv. 
Tímto by prakticky nic nebránilo m.j. urychlenému schválení ÚP i po volbách do OZ a 
umožnilo by našim občanům realizovat příslušnou výstavbu RD a obci v pokračování 
dostavby a rekonstrukce sportoviště ap.! A investor by tímto nebyl vůbec omezovám v 
platných NS! 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce podané dne 19.9.2014 se nevyhovuje 
I.  Dne 7.5.2014 byla panem Vlastimilem Novotným Dolany 112 uplatněna v rámci 
společného jednání připomínka. V etapě společného jednání může dle § 50 odst. 3 stavebního 
zákona každý uplatnit písemné připomínky; tj. v tomto termínu nebyly u pořizovatele 
uplatněny žádné námitky. Pořizovatel považuje tuto připomínku za doplnění připomínky 
podané dne 7.5.2014. 
A) B)  
1. Ve vyhodnocení připomínky ze dne 7.5.2014 je uvedeno, že nový územní plán vyjadřuje 
dlouhodobou koncepci rozvoje území, která počítá také s využitím území po ukončení těžby. 
Koncepce územního plánu je dlouhodobá a nenařizuje časový harmonogram jejího plnění. Po 
skončení platnosti nájemních smluv a ukončení těžby (zrušení dobývacího prostoru po 
vytěžení zásob výhradního ložiska, odepsání případných nevytěžených zásob v území 
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přiléhajícím k lokalitě, likvidace hlavních důlních děl) bude možné koncepci územního plánu 
naplňovat.  Je to patrné i z územního plánu, kde lokalita Z16 - rekreace na plochách 
přírodního charakteru RN má podmínku využití plochy – po ukončení těžby; lokalita Z14 – 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS má podmínku řešit areál tak, aby 
byly dodrženy limity hluku z provozu u chráněných objektů a venkovních prostor; lokalita 
Z15 bude sloužit pro parkoviště a veřejné prostranství pro stávající i navržený sportovní areál 
(Z14) a budoucí rekreační areál (Z16). Lokalita Z13 určena pro OV občanské vybavení – 
veřejná infrastruktura ze stávající lokalitou těžby nerostů přímo nesouvisí, leží severozápadně 
od lokalit Z14, Z15 a Z16, oddělena vodním tokem a nemá pro výstavbu podmínku 
zohledňující lokalitu těžby.   
Bod č. 1 připomínky uvádí pravdivou informaci, která je s ohledem na územně plánovací 
činnost daná; cílem a úkolem územního plánování není mapovat stávající stav v území, ale 
vytvářet a zajišťovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, jsou vytvářeny 
předpoklady pro společenský a hospodářský potenciál rozvoje území. Orgány územního 
plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů. Územní plánování prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtu na změny v území. Pro budoucí rozvoj území a 
realizaci dlouhodobých záměrů obce je územně plánovací dokumentace nevyhnutným 
podkladem. Z hlediska hospodárnosti není možné v územním plánu mapovat stávající stav 
v území a při jakémkoliv novém záměru provádět změnu územního plánu a prověřovat tento 
záměr ve vztahu k celkové koncepci územního plánu. Územní plán musí být dlouhodobě 
udržitelný a flexibilní.   
K textu připomínky v závorce (Z podobného důvodu pořizovatel akceptoval i námitky 
investora v lokalitě probíhající těžby.) – jedná se pravděpodobně o připomínky organizace 
Realma ze dne 4.3.2013, kterým se v plném rozsahu vyhovělo a kterých vyhodnocení je 
součástí tabulky „Vyhodnocení 2. opakovaného společného jednání dne 6.11.2012 ÚP 
Dolany – připomínky“.  
C) 
2. Ve vyhodnocení připomínky ze dne 7.5.2014 je k bodu C) popsán postup, jak byla plocha 
změny v krajině K2 – plocha těžby nerostů nezastavitelná NT, zahrnuta do návrhu územního 
plánu.  
Usnesení zastupitelstva  č. 4 - bod IV. přijaté v červenci 2010 není součástí spisu; v textu  
připomínky uplatněné dne 7.5.2014 je psáno, že přijaté usnesení říká, že další těžba nebude v 
žádném případě zasahovat do obecních lesů. V této připomínce je k tomuto napsáno, že na 
tomto jednání došlo za účasti zástupce investora m.j.ke konečnému vymezení části 
výhradního ložiska dle geometrického plánu s tím, že takto bude definitivně upraven i návrh 
územního plánu a následně v tomto duchu jednání byla podepsána i nájemní smlouva. 
Pořizovatel se dle zaslaných podkladů organizace Realma domnívá, ze výše uvedená nájemní 
smlouva se týká dle územního plánu plochy změny v krajině K1 – plocha těžby nerostů 
nezastavitelná NT. 
Plocha změny v krajině K2 – plocha těžby nerostů nezastavitelná NT, byla zahrnuta do 
návrhu územního plánu v době po schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
(únor 2014). Důvodem, proč byla tato plocha do návrhu územního plánu zahrnuta byla 
připomínka organizace Realma ze dne 4.3.2013, kterou pořizovatel vyhodnocoval ve 
spolupráci s určeným zastupitelem obce. Ze strany obce bylo k této připomínce doručeno 
usnesení zastupitelstva č.4/2013 bod IX. ze dne 20.6.2013 , ve kterém zastupitelstvo obce 
schvaluje označení pozemkových parcel č. 613/5, 620/3, 619/6, 1513, 1517 a 1492 v k.ú. 
Dolany do nového územního plánu jako plochu určenou k těžbě štěrkopísku. Pořizovatel 
připomínce vyhověl s tím, že popsal situaci v území, tj.to, že se jedná se o pozemky lesní, 
které leží v CHLÚ – štěrkopísky Lázně Bohdaneč a jsou součástí NRBC 8 Bohdaneč a že 
požadavkem zadání u těchto ploch je respektovat přírodní hodnoty území a posilovat 
ekologickou stabilitu území. S ohledem na souhlas vlastníka pozemků obce Dolany a 
s ohledem na to, že požadované pozemky tvoří cca 1/10 rozlohy  plochy NP dle návrhu 
územního plánu se připomínce vyhovělo. 
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3.  Zahrnutí plochy změny v krajině K2 – plochy těžby nerostů nezastavitelné NT do 
územního plánu neznamená likvidaci stávajících obecních lesů a automatickou těžbu nerostu. 
Na těchto pozemcích se bez souhlasu obce a dalších nevyhnutných rozhodnutí i přes to, že 
v územním plánu je tato plocha zařazena, těžit nemůže. 
Petiční akce, která probíhala na obci v červnu a červenci 2014 a ve které podepsaní vyjádřili 
„NE – nevratné likvidaci stávajících obecních lesů“, byla zaslána pořizovateli na vědomí. 
Petice byla zaslána na vědomí v době po termínu společného jednání a byla zařazena do 
spisu. Pořizovatel pořizuje územní plán dle jemu svěřených kompetencí vyplývajících ze 
stavebního zákona. V termínu společného jednání mohl každý uplatnit v době od 23.3.2014 
do 7.5.2014 písemné připomínky.  
Jakým způsobem obec naložila s peticí nepřísluší pořizovateli zkoumat; otázka dalšího 
vývoje územního plánu, zda zastupitelstvo schválí vydání územního plánu, nebo jej vrátí se 
svými pokyny k úpravě a novému projednání je plně v kompetenci samosprávy obce.  
Poznámka: 
Dle platného Územního plánu obce Dolany, Změny č. 2 leží celá plocha lesů v CHLÚ včetně 
pozemků p. č. 613/5, 620/3, 619/6 k.ú. Dolany v zóně těžby štěrkopísku. Změna č. 2 
Územního plánu obce Dolany byla schválená dne 9.9.2002 a do doby vydání nového 
územního plánu, bude platná. Změna č. 2 bude platná i v případě neschválení nového 
územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2020 dle §188 stavebního zákona. 

. 
 

 

 
Poučení 

 
Proti územnímu plánu Dolany vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek ( §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
 
………………………………………                            ……………………. ………. 
         místostarosta obce                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšení vyhlášky dne ………………….           Sejmutí vyhlášky dne………………………. 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky.  


