
Příloha č. 1
Vyhodnocení veřejného projednání ÚP Němčice

Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice 
18.11.2008
Č.j. HSPA-34-857/PR-2008-Sh

- na základě provedeného posouzení Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje vadává souhlasné 
stanovisko

- vzato na vědomí 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor dopravy a silničního hospodářství 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor životního prostředí a zemědělství 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor kultury a památkové péče 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8inisterstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, 9a Františku 32, 110 15 
Praha 1 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8inisterstvo dopravy ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 
Praha 1 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8agistrát Pardubice - s předloženou projektovou dokumentací stavby - vzato na vědomí



odbor dopravy 
1.10.2008
Č.j. 8mP 52410/2008 OD - ODaPK

“Zahájení řízení o územním plánu 9ěmčice“ 
souhlasíme

8agistrát města Pardubice 
- odbor kultury, sportu a cestovního ruchu –
památková péče 
27.10.2008
Č.j. 8mP 55940/2008

- orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko 
jako dotčený orgán ke konceptu územního plánu 
s připomínkami, které jsou v návrhu územního plánu 
zohledněny. Další připomínky nemáme

- vzato na vědomí

8agistrát města Pardubice 
- odbor životního prostředí 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8inisterstvo zdravotnictví, Český inspektorát 
lázní a zřídel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8inisterstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy,  Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

8inisterstvo životního prostředí, odbor ekologie 
lesa a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
3.10.2008
Č.j. 5189/610/08, 68590/E9V/08

- k návrhu ÚP 9ěmčice ve smyslu §79, odst. 3, písm. 
a) zákona č. 114/1992 Sb., sdělujeme, že katastrální 
území se nachází v ploše, která je ÚTP 9R a R ÚSES 
ČR (88R, 8ŽP, 1996) vymezena pro skladebnou 
část 9R ÚSES, a to ochranné pásmo 
nadregionálního biokoridoru K73 s probíhající osou 
borovou, vodní osu nadregionálního biokoridoru 
K73 a pro ochranné pásmo nadregionálního 
biokoridoru K74 s probíhající osou mezofilní 
hájovou

- informace je zohledněna v textové 
části Odůvodnění územního plánu

8inisterstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, 
B. 9ěmcové 231, 530 02  Pardubice 
7.11.2008
Č.j. 8ZEPU-1733/08

- Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního 
plánu 9ěmčice nemá připomínek

- vzato na vědomí

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 Trutnov 
16.10.2008
Č.j. 3676/08/Si/Tr

- Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá připomínky 
k územnímu plánu 9ěmčice

- vzato na vědomí



Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko

ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice 
1628/08/53.100/Hvi

- územní plán 9ěmčice není v rozporu s námi 
sledovanými a chráněnými zájmy

- vzato na vědomí

Správci sítí a instituce Připomínka Vyhodnocení připomínky
Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko 
Pardubice, Jiráskova 1665, 530 03 Pardubice
29.10.2008
Č.j. 1163/PAR/2008

- platí naše vyjádření ze dne 8.8.2006 pod č.j. 
2006/PA/01093 k Zahájení projednání konceptu 
ÚPO 9ěmčice. Jiné zájmy v řešeném území ne 
smyslu § 14c - §14f, §45a - §45i a §46 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, nemáme

- vyjádření neobsahuje konkrétní 
požadavky, vzato na vědomí

Centrum dopravního výzkumu Brno, divize 
Praha, Thámova 7, 186 00 Praha 8
17.4.2008

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Čepro a.s., odd. pasport nemovitostí a evidence 
pozemků, Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
10.4:2008

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Česká geologická společnost GEOFO9D, 
Kostelní 26, 170 00 Praha 7
6.10.2008
Č.j. 333/IX-1210-2008

- v zájmovém území nejsou evidovány žádné zvláštní 
podmínky geologické stavby (poddolovaná území, 
sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani 
území s předpokládanými výskyty ložisek tj. 
prognózy) 

- vzato na vědomí

České dráhy, a.s., GŘ, Odbor investiční., nábřeží 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

České dráhy a.s., Správa dopr. cesty Pardubice, 
nám. Jana Pernera 217, 530 31 Pardubice

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

České radiokomunikace a.s., ÚTS Strahov, - organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 



Skokanská 1, 169 00 Praha 6 připomínku
Český telekomunikační úřad, odbor pro 
východočeskou oblast, Velké nám. 1, 500 03 
Hradec Králové
2.10.2008
Č.j. 85 264/2008-636

- Český telekomunikační úřad, odbor pro 
východočeskou oblast, Vám tímto oznamuje, že 
k návrhu Územního plánu 9ěmčice nemá námitek. 
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti považujte 
tento návrh Územního plánu 9ěmčice za námi 
dohodnutý.
Upozorňujeme, že výstavbou nadzemních objektů 
může dojít k elektormagetickému stínění nebo 
odrazům elektromagnetických vln. Dle § 100 odst. 9 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů, se za rušení provozu 
elektronických komunikačních zařízení a sítí, 
poskytováni služeb elektronických komunikací nebo 
provozování radiokomunikačních služeb považuje i 
rušení způsobené elektromagnetickým stíněním nebo 
odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo 
činnostmi souvisejícími s prováděním stavby. 
Provozovatel elektronických komunikačních 
zařízením a sítí, podnikatel poskytující službu 
elektronických komunikací nebo provozovatel 
radiokomunikačních služeb, jehož provoz je rušen je 
povinen vyzvat vlastníka nebo stavebníka dotčené 
stavby k uzavření dohody o vhodných opatřeních 
k odstranění tohoto rušení. 9edojde-li k dohodě, 
rozhodne o způsobu odstranění rušení na návrh 
jedné ze stran a po projednání s Českým 
telekomunikačním úřadem příslušný stavební úřad.

- vzato na vědomí

ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, P.O. BOX 
03 Plzeň, 303 03 Plzeň
19.11.2008

- k upravenému a posouzenému návrhu územního 
plánu obce 9ěmčice nemáme zásadních připomínek.
Požadujeme, aby výstavba nových energetických 

- vzato na vědomí

-  nová energetická zařízení nejsou 



Č.j. 12_450501/Rj zařízení nebyla v rámci územního plánu uváděna 
mezi veřejně prospěšnými stavbami.
V souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., 
§46 a §98 upozorňujeme na povinnost respektovat 
stávající a výhledová zařízení pro rozvod el. energie, 
vč. jejich ochranných pásem.
Případné přeložky stávajících energetických zařízení 
(Z6, Z9 a Z12d) budou řešeny v souladu s § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., způsob přeložení je nutno 
projednat s ČEZ Distribuce, a.s.

uváděna jako veřejně prospěšné 
stavby
- územní plán vytváří předpoklady pro 
respektování  stávajících a 
výhledových zařízení pro rozvod el. 
energie, vč. jejich ochranných pásem
- vzato na vědomí

International Power Opatovice a.s., Opatovice 
n/L, 532 13 Pardubice

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 
Králové
3.10.2008
Č.j. 1621/2008/164/84/3124

- Lesy České republiky s.p. – Lesní správa Choceň 
(dále jen LČR) za předpokladu : 
- nedotčení pozemků s právem hospodařit pro LČR,
- nedotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa 
na nichž LČR vykonávají činnost odborného lesního 
hospodáře, 
- nedotčení hranice ochranného pásma lesa – 50 
metrů,
nemá námitky k návrhu ÚP 9ěmčice.

- připomínka obsahuje obecné 
požadavky bez bližší specifikace,
vzato na vědomí

8ERO ČR, Veltrubská 748, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou
1.10.2008
Č.j. 2008/9/428-1

- sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke 
střetu s naším zařízením

- vzato na vědomí

Povodí Labe s.p., Víta 9ejedlého  951, 500 03 
Hradec Králové 
12.11.2008
Č.j. PVZ/08/32855/Fr/0

- ke konceptu jsme se vyjádřili dopisem č.j. 
PVZ/06/23392/Ši/0 ze dne 26.10.2006 a k doplňku 
konceptu č.j. PVZ/06/32930/Ši/0 dne 29.11.2006, 
k tomuto dále sdělujeme : 
Zájmové území leží v záplavovém území Labe, 
záplavové území bylo stanoveno Krajským úřadem 
Pardubického kraje pod č.j. 16751-

- informace obsažené v připomínce 
jsou zohledněny v již projednávaném 
dokumentu.



7/2006/OŽPZ/CK dne 4.10.2006. Vymezenou 
hranici Q 100 je třeba v rámci rozvojových aktivit 
obce respektovat. Do grafické části požadujeme 
zapracovat záplavové území včetně aktivní zóny 
záplavového území stoleté vody jako jeden z limitů 
využití území.
Upozorňujeme, že lokality Z5 a Z6 zasahují do 
záplavového území toku Labe a lokalita Z8 se 
nachází celá v záplavovém území toku Labe.
Zdůrazňujeme, že Labe Povodí Labe, státní podnik 
nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 
povodňovými průtoky.
K ostatním řešeným lokalitám nemáme připomínek. 
Dle §49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, může správce významného 
vodního toku Labe užívat pozemků sousedících 
s korytem toku v šířce do 10 m od břehové čáry.
Realizací nové zástavby podmiňujeme řádným 
odkanalizováním v souladu s § 5 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit , aby 
odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území 
zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby 
nemohlo docházet ke zhoršování odtokových 
poměrů v toku.
Platnost vyjádření k návrhu územně plánovací 
dokumentace je stanovena na 2 roky od data jeho 
vydání, pokud během této doby nebude využito pro 
schválení 9ávrhu územního plánu obce 9ěmčice.

- hranice Q100 je v rámci rozvojových 
aktivit respektována, aktivní zóna 
záplavového území je v zobrazena 
v koordinačním výkresu.

- možné využití lokalit Z5, Z6 a Z8 je 
specifikováno v textové části ÚP a je 
upraveno i s ohledem k záplavovému 
území

- vzato na vědomí
- obecné informace, které jsou 
předmětem konkrétních řízeních při 
povolování výstavby

Pozemkový fond ČR, územní pracoviště 
Chrudim, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
4.11.2008
Č.j. 4835/08

- K výše uvedenému řízení o územním plánu
9ěmčice nemáme připomínek.

- vzato na vědomí



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 
2023/12, 140 00 Praha 4

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Správa železniční dopravní cesty, s.o., odbor 
koncepce a strategie, Prvního pluku 367/5, 186 
00 Praha 8 - Karlín
10.10.2008
Č.j. 36822/08-OKS

- Katastrální území obce je situováno mimo stávající i 
výhledové zájmy železniční dopravy, hájené Správou 
železniční dopravní cesty s.o., proto k upravenému a 
posouzenému návrhu územního plánu obce nemáme 
žádných zásadních připomínek a s jeho zpracováním 
souhlasíme.

- vzato na vědomí

Státní plavební správa Praha, Jankovcova 4, 170 
04 Praha 7
20.10.2008
Č.j. 5693/PH/08

- Státní plavební správa po posouzení sděluje, že 
k návrhu územního plánu obce 9ěmčice nemá 
z hlediska svých zájmů žádné připomínky.l

- vzato na vědomí

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS 
Pardubice., 8asarykovo náměstí  2655, 531 84 
Pardubice

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 
08 Praha 6 
2.10.2008
Č.j. 13939/08-720

- K návrhu územního plánu obce 9ěmčice nemá 
Úřad pro civilní letectví připomínky vzhledem 
k tomu, že nepředpokládá ohrožení bezpečnosti 
leteckého provozu. Stanovisko je konečné a platné 
dva roky.

- vzato na vědomí

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 
2014, 530 02 Pardubice 2

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

VČP 9et, Pražská třída 485, 500 04 Hradec 
Králové
6.10.2008
Č.j. 4/08/257

- v územním pánu požadujeme : 
1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně 
jejich ochranných a bezpečnostních pásem souladu 
se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, energetickým zákonem
2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu 
v detailech části ÚP
K územnímu plánu máme tyto připomínky : 

- vyjádření neobsahuje konkrétní 
požadavky, vzato na vědomí



Dne : 19.11.2008

Zpracoval : ing. Marian Zapletal, Magistrát města Pardubice, odd. územního plánování

Ve spolupráci : Jaroslav Štěpánek, určený zastupitel obce Němčice

V řešených lokalitách prochází VTL plynovod. Pro 
jakékoliv stavební práce v jeho ochranném a 
bezpečnostním pásmu je nutno se obrátit na RWE 
Distribuční služby – odbor operativní správy sítí a 
vyžádat si písemný souhlas.

Zemědělská vodohospodářská správa, Boženy 
9ěmcové 231, 530 02 Pardubice

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

8agistrát města Pardubice 
- stavební úřad, odd. územně správní

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Orgány územního plánování Připomínka Vyhodnocení připomínky
Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor strategického rozvoje kraje 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

8ěsto Sezemice, 533 04 Sezemice - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
8ěÚ Sezemice, odbor stavebního úřadu a 
územního plánování, Husovo nám. 790, 533 04
Sezemice 

- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku

Obec Dříteč, 533 05 Dříteč - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec Hrobice, 533 52 Staré Hradiště - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec Staré Hradiště, 533 52 Staré Hradiště - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec Ráby, 533 52 Staré Hradiště - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec Kunětice, 533 04 Sezemice 20.11.2007 - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec Srch, 533 52 Staré Hradiště - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku
Obec 9ěmčice, 533 52 Staré Hradiště - obec  neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku


