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XVIIb-1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
PARDUBICE 

 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

 
 

a) Postup p ři po řízení územního plánu 
 

 Doplní pořizovatel po veřejném projednání. 
 
 
 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem 

 
Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008  
(dále jen PÚR; schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929)  
 
 Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro Územní plán města Pardubice resp. jeho XVIIb. Změnu požadavek souladu 
této ÚPD s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na Územní plán města Pardubice vyplývají z  polohy řešeného území především v rozvojové 
oblasti OB4 Hradec králové ú Pardubice. Zásady a zájmy celorepublikových priorit byly upřesněny v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následujících tabulkách. 
 

Republikové priority  Řešení XVIIb-1. Zm ěny Územního plánu m ěsta 
Pardubice  

odst. 14 

ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot území; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny; 
provázanost s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje; citlivý přístup k 
všestrannému rozvoji krajiny se 
zachováním kulturní, přírodní a užitné 
hodnoty  

• priorita je sledována již v platné ÚPD 

• XVIIb-1. Změna – navazuje na stanovenou urbanistickou 
koncepci, koncepci uspořádání krajiny, koncepci dopravní a 
technické infrastruktury. Ve variantě č. 2 návrhu XVIIb. Změny 
pro společné jednání  byly řešeny plochy, které dílčím 
způsobem rozšiřují zástavbu do nezastavěného území, ale 
vždy ve vazbě na zastavěné území, na linie dopravní 
infrastruktury, případně jsou vymezovány nové zastavitelné 
plochy v rámci zastavěného území. Některé z nich jsou 
zapracovány do upraveného návrhu pro veřejné projednání a 
to jak ve XVIIb. Změně, tak v XVIIb-1. Změně . 

• Respektovány jsou přírodní (plochy s rozdílným způsobem 
využití, ochranný režim ÚSES apod.), civilizační a kulturní 
hodnoty (respektováno archeologické dědictví, kulturní 
památky, urbanistická struktura, architektonicky hodnotné 
objekty ap.). Ve variantě č. 2 návrhu pro společné jednání se 
některé řešené lokality dotýkaly skladebných částí ÚSES, ale 
vždy jen do té míry, aby byly zachovány jejich minimální 
parametry.  
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• Další možnosti rozvoje sídel jsou navrhovány především 
s ohledem na reálné podmínky v území, s ohledem na 
hospodárné využívání zastavěného území a s ohledem na 
ochranu zemědělského půdního fondu. Ve variantě č.2 návrhu 
XVIIb. Změny pro společné jednání se některé zastavitelné 
plochy dotýkaly chráněných půd v I. a II. třídě ochrany 
případně ploch PUPFL. Dle výsledků společného jednání byl 
upraven návrh XVIIb. Změny, některé lokality byly z řešení 
vypuštěny resp. jsou prověřovány odděleně ve XVIIb-1. 
Změně.  

• Nejsou narušeny platnou ÚPD vytvořené podmínky pro 
stabilizaci a rozvoj hlavních funkcí sídel v řešeném území – 
bydlení, občanské vybavení, rekreace, výroba a podnikání. 

ods. 15 

sociální segregace 

• Platný územní plán města přinesl řešení, která se dají hodnotit 
tak, že u některých sídel, která jsou součástí řešeného území, 
se v různé míře snaží o minimalizaci vzniku příčin pro vznik 
sociální segregace. V některých sídlech, která jsou vzdálená 
od jádrového města, jsou vymezeny rozvojové plochy pro 
bydlení tak, aby hrozba sociální segregace byla 
minimalizována. V sídlech, která jsou v bezprostřední blízkosti 
jádrového města, jsou obsluhovány městskou hromadnou 
dopravou, je rozvojový potenciál stanoven daleko velkoryseji a 
možnost sociální segregace je zde daleko reálnější. Nicméně 
se ukazuje, že lidé, kteří si zde budují nové bydlení, jsou 
vlastně stále obyvatelé Pardubic, kteří jen hledali možnost 
zajištění jiného způsobu bydlení. Lidí, kteří sem přicházejí 
odjinud, není významný podíl. Vzhledem k tomu, že struktura 
osídlení je v okolí správního území velice hustá a každá 
z obcí i větších sídel nabízí možnosti pro rozvoj bydlení tak, 
aby se zlepšily její demografické ukazatele (např. počet 
obyvatel, věková struktura), je žádoucí, aby obyvatelé 
Pardubic neodcházeli mimo správní území, ale zůstali stále 
obyvateli Pardubic, byť v jiné lokalitě.  

• XVIIb-1. Změna nevymezuje nové zastavitelné plochy pro 
bydlení.  

ods. 16 

způsob využití území, v ÚPD přednost 
komplexního řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek, zvyšování 
kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje, spolupráce s obyvateli 

• Proces zpracování změny platné ÚPD nedává prostor pro 
komplexní řešení problematiky jednotlivých oblastí života ve 
městě. Při posuzování jednotlivých záměrů je spíše 
posuzováno to, aby nebyly narušeny stanovené zásady a 
směry rozvoje, aby nebyly omezeny či znemožněny vytvořené 
podmínky pro zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území (např. rozvojové možnosti pro 
posílení složky veřejné vybavenosti – občanského vybavení, 
rozvoj a doplnění technické infrastruktury, minimalizace 
negativních dopadů dopravy /respektování dlouhodobě 
sledovaných záměrů/,  posílení ekologické stability území a  
ochrana přírodních hodnot).  

ods. 17 

podmínky k odstraňování důsledků 
náhlých hospodářských změn  

• XVIIb-1. Změna se nedotýká vymezených stabilizovaných 
nebo ploch pro výrobu. V severním sektoru města , na k. ú. 
Rosice nad Labem vymezuje jednu zastavitelnou plochu 
s vymezením  - VL – výroba lehká (1,6 ha).  

ods. 18 

polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• XVIIb-1. Změna významně neovlivňuje založenou sídlení 
strukturu v řešeném území. Vlastní jádrové město, tak jak se 
plošně rozvíjelo, spolu s okolními sídly, které jsou součástí 
řešeného území, postupně srostly v jeden funkční celek a 
dnes jsou součástí „velkých“ Pardubic jako místní části.  
Vzdálenější sídla si zachovávají svůj obraz. Výjimkou jsou 
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sídla, kde v posledních letech probíhala a stále probíhá 
masivní převážně rodinná výstavba – Staročernsko, východní 
část Nemošic, západní a střední část Svítkova nebo severní 
okraj Starých Čívic.  

ods. 19 

polyfunkční využívání opuštěných areálů 
a ploch, hospodárné využití zastavěného 
území, ochrana nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, koordinace 
veřejných a soukromých zájmů 

• Problematika brownfields je řešena platným územním plánem 
města a XVIIb-1. Změna svým řešením tyto plochy 
neovlivňuje 

• XVIIb-1. Změna prověřila vymezení zastavěného území 
s ohledem na ochranu nezastavěného území, především 
zemědělskou a lesní půdu a to v rozsahu výřezů jednotlivých 
grafických příloh. XVIIb-1. Změna navazuje na XVIIb. Změnu, 
která prověřila vymezení zastavěného území v rozsahu 
celého správního území města. 

• Lokalita XVIIb-1/93a (Rosice nad Labem) leží v zastavěném 
území. Plochy změn vymezené v lokalitě Dražkovice navazují 
na stávající dopravní systém města. 

ods. 20 

záměry ovlivňující charakter krajiny, 
kompenzační opatření, respektování 
veřejných zájmů (např. ochrana životního 
prostředí), implementace a respektování 
ÚSES, ochrana krajinného rázu 

• XVIIb-1. Změna řeší záměry, které významně neovlivní 
charakter krajiny, neovlivní vymezení skladebných částí 
ÚSES. Nejsou vytvářeny podmínky pro takové záměry, jejichž 
řešení by vyžadovala návrh kompenzačních opatření (leží 
mimo plochy NATURA 2000). 

ods. 21 

ochrana ploch před zastavěním 
v rozvojových osách a oblastech 

• XVIIb-1. Změna vymezuje do nezastavěno území plochy 
změn na jižním okraji řešeného území (k.ú. Dražkovice). 
Jedná se o plochy sloužící funkci dopravy. Plochy navazují na 
stávající trasu silnice I/37 v místě křížení se silnicí III/32226. 
Záměrem je realizace takových staveb a zařízení, které budou 
sloužit motoristům  využívajících zejména nadřazenou silniční 
síť – např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, 
sociální zařízení , možnost přespání (motel) a plochy pro 
dopravu v klidu. 

ods. 22 

cestovní ruch 

• Řešení XVIIb-1. Změny se této problematiky dotýká okrajově 
– plochy změn vymezené západně od I/37 na jižním okraji 
řešeného území mohou přispět ke zlepšení obrazu města ve 
smyslu nabídky služeb pro tranzitní návštěvníky, kteří by se 
takto mohli alespoň krátce v Pardubicích zastavit.  

ods. 23 

zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• Řešení XVIIb-1. Změny respektuje stanovenou koncepci 
dopravní a technické infrastruktury.  

• Respektovány a navrženo je doplnění systémů technické 
infrastruktury do dosahu řešených lokalit. 

ods. 24 

dostupnost území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

• Respektovány jsou dopravní systémy včetně záměrů na jejich 
rozvoj dle platné ÚPD. 

ods. 25 

podmínky pro protierozní ochranu území 
a obyvatelstva před potencionálními riziky 
a přírodními katastrofami v území 

• Řešení XVIIb-1. Změny respektuje zásady a podmínky 
stanovené v platné ÚPD 

• XVIIb. Změnou, na kterou XVIIb-1. Změna navazuje, je 
prověřeno a aktualizováno vyznačení rozsahu záplavového 
území Q100 dle aktuálních podkladů (vyznačeno jako limit 
v grafické příloze – schéma koordinačního  výkresu technické 
infrastruktury a v koordinačním výkrese (grafická část 
odůvodnění) 
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ods. 30 

úroveň technické infrastruktury 

• Řešení XVIIb-1. Změny neovlivňuje platnou ÚPD stanovenou 
koncepci technické infrastruktury.   

odst. 43 

rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní 
plánování 

 

odst. 90 

ŽD2 - Koridor železniční dopravy – 
Chrudim – Pardubice- Hradec Králové – 
Jaroměř: 

- prověřit proveditelnost rozvojového 
záměru 

• dle podrobnější dokumentace byly upřesněny podmínky pro 
realizaci záměru v XVIIb. Změně, na kterou XVIIb-1. Změna 
navazuje 

• jinak řešeno v platné ÚPD 

odst. 123 a 128 

VD1 a VD6 - koridor vodní dopravy – 
Labe: Pardubice – hranice SRN a Labe 
(úsek Kunětice – Opatovice na Labi) 
úkoly pro územní plánování jsou 
stanoveny pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady 

• Záměry jsou sledovány v platné ÚPD 

odst. 155 

koridor pro propojovací plynovod VVTL 
DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce 
Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR – 
Polsko do okolí hraničního přechodu 
Náchod – Kudowa Zdrój 
v Královéhradeckém kraji  

 

• Záměr je v souladu s podmínkami stanovenými v ZÚR Pk 
doplněn XVIIb. Změnou do řešení ÚPm Pardubice 
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Soulad s územn ě plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem –  Zásadami  územního 
rozvoje Pardubického kraje  
(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (nabyly 
účinnosti dne 15.6.2010) a aktualizace č.1 – vydána usnesení č. Z/229/14 ze dne 17.9.2014. (nabytí účinnosti dne 
7.10.2014) 
 

Stanovené požadavky ZÚR Pk 
(priority akcentované v Zadání 
XVIIb. Změny ÚPm Pardubice)  

Řešení XVIIb-1. Zm ěny Územního  plánu m ěsta 
Pardubice   

 (01) jako základní požadavek sledovat 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

Platný ÚPm Pardubice v době svého vzniku tuto prioritu 
naplňoval. Prošel ovšem procesem několika následujících změn, 
které někdy méně, někdy více, modifikovaly původní záměry. Lze 
ale konstatovat, že při tvorbě každé změny bylo posuzováno, 
jakým způsobem je zasahováno do stanovených koncepcí a nikdy 
nebylo shledáno, že by některá změna znamenala odchýlení od 
vyváženosti a udržitelnosti rozvoje řešeného území. Ani XVIIb-1. 
Změna nevnáší do řešení územního plánu takové zásahy, které 
by významným způsobem ovlivňovaly směry budoucího rozvoje. 
Pokud takové záměry byly součástí schváleného zadání pro 
XVIIb. Změny, tak byly, pokud jejich naplnění není v zásadním 
rozporu se stanovenou koncepcí a limity využití území, zařazeny 
do varianty č.2 návrhu XVII. Změny pro společné jednání (aby 
prošly důkladným prověřením a širokou diskusí), nebo nebyly do 
řešení XVIIb. Změny zařazeny vůbec a možnost jejich 
zapracování by měla být případné posouzena při zpracování 
nového územního plánu, který prověří řešené území 
v souvislostech, se znalostí aktuálních podmínek a s provázaností 
na další rozvojové dokumenty města – především na Strategický 
plán. Dle výsledků společného jednání o návrhu XVIIb. Změny 
jsou některé z lokalit řešených ve variantě č.2 součástí 
upraveného návrhu XVIIb. Změny, dvě lokality jsou dále 
prověřovány odděleně v XVIIb-1 Změně. 

(05) vytvářet podmínky pro umístění a 
realizaci potřebných staveb a opatření 
pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obslužnosti kraje, zejména 
zlepšit dopravní vazby: 
- koridoru I/37 (Hradec Králové) 

Opatovice nad Labem – Pardubice – 
Chrudim – Slatiňany 

- koridoru I/2 Pardubice – Přelouč – 
Chvaletice (-Kolín) 

- napojení krajského města Pardubice 
na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč 
_ Dobřenice a Sezemice – Časy 
(I/36) 

Územní ochrana pro tyto záměry je řešena v platné ÚPD. Řešení 
XVIIb-1. Změny do těchto záměrů nezasahuje. 

(06) respektovat a chránit přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území: 
- přírodní hodnoty, biologická 

rozmanitost a ekologicko-stabilizační 
funkce krajiny 

- ochrana pozitivních znaků krajinného 
rázu 

- zachování a citlivé doplnění výrazu 
sídel (urbanistické struktury, 
architektonické i přírodní dominanty), 
zabránit a omezit fragmentaci krajiny 

- chránit obyvatelstvo před zdravotními 
riziky a narušenou kvalitou prostředí 

Platná ÚPD splňuje požadavky na ochranu přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot se snahou respektovat a citlivě doplňovat 
založenou urbanistickou strukturu sídel. 
 
Řešení návrhu XVIIb. Změny bylo vedeno snahou minimalizovat 
zásahy do nezastavěného území. Pokud jsou vymezovány 
zastavitelné plochy mimo zastavěné území, pak je to vždy ve 
vazbě na zastavěné území případně na již vymezené zastavitelné 
plochy. XVIIb-1 Změna vytváří podmínky pro možnost realizace 
záměru na jižním okraji řešeného území v návaznosti na stávající 
trasu silnice I/37.  
Zásahy do skladebných částí ÚSES jsou XVIIb. Změnou navrženy 
ve smyslu zajištění souladu s nadřazenou dokumentací vydanou 
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- ochrana před vznikem prostorově 
sociální segregace s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel 

- rozvojové záměry, které mohou 
významně ovlivnit charakter krajiny, 
umisťovat do nejméně konfliktních 
lokalit 

krajem – ZÚR Pk. 
 

(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného 

území a zachování celistvosti sídel 
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního 

ruchu, turistiky a rekreace 
- uplatnění mimoprodukční funkce 

zemědělství v krajině, účelné členění 
pozemkové držby dle KPÚ 

- mimoprodukční funkce lesů 
- rozvoj systémů dopravní obsluze a 

technické vybavenosti území 
- úroveň TI – dodávka vody a 

zpracování odpadních vod – zajistí 
vysokou kvalitu života v současnosti i 
budoucnosti 

- podmínky pro rozvoj 
decentralizované, efektivní a 
bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace negativních vlivů a rizik 

Řešení XVIIb-1. Změny se vymezených ploch v platné ÚPD pro 
výrobu nedotýká.  

XVIIb-1. Změna vymezuje plochu pro lehkou výrobu na severním 
okraji zástavby Rosic nad Labem, východně od železniční trati. 
Záměrem je realizace autosalonu a servisu motorových vozidel. 
Plocha leží v zastavěném území, ale pro záměr je nutný zábor 
PUPFL. Podmínkou pro realizaci záměru je zalesnění plochy, 
kterou pro takový záměr vymezil již platný územní plán města a to 
před zahájením výstavby (stavby hlavní) ve vymezené 
zastavitelné ploše. 
 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 - zásady  pro 
usm ěrňování územního rozvoje a 
rozhodování o zm ěnách v území 
(týkající se řešeného území) 

 

(12) 

a) zlepšit vazby Pardubice na stávající 
D11 novou trasou I/36 a na budoucí 
R35 ve směrech: I/37 (Opatovice nad 
Labem) – Hradec Králové, I/36 (časy) – 
Holice, II/322 (Dašice) 

d) zlepšit novými stavbami železniční 
spojení Slatiňany – Chrudim – 
Pardubice – Hradec Králové pro 
aglomerační hromadnou dopravu 

e)rozvoj ekonomických Aktivit 
soustřeďovat do ploch s vazbou na 
železnici a silnice nadřazené sítě, 
přístav a letiště 

f) orientovat ekonomické aktivity do 
plochy brownfields 

g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s možností kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající 
veřejnou infrastrukturou 

m) respektovat prvky přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území 

n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její 

 
 
 
Tyto záměry jsou řešeny platnou ÚPD a XVIIb-1. Změna se jich 
nedotýká. 
 
 
Tento záměr je řešen platnou ÚPD, upřesněn rozpracovanou 
XVIIb. Změnou (UN po společném jednání, proběhlo řízení o 
návrhu XVIIb. Změny) a XVIIb-1. Změna se ho nedotýká. 
 
 
 
 
 
Plochy brownfields, možnosti jejich využití,  jsou řešeny v platné 
ÚPD. 
 
XVIIb-1. Změna nenavrhuje nové plochy pro funkci bydlení. 
 
 
 
Tato problematika byla popsána výše.  
 
XVIIb-1. Změna jako dokumentace navazující na XVIIb. Změnu, 
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estetické hodnoty a ekologické stability která ve svém řešení obsahovala širší škálu problematiky včetně 
upřesnění skladebných částí ÚSES, řeší na základě výsledku 
dohody o řešení rozporu a závěru jednání o smírném odstranění 
rozporu vymezení ploch změn pouze ve 2 lokalitách. 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 – úkoly pro územní 
plánování (týkající se řešeného 
území) 

 

(13) 
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené 
v ZÚR, zejména napojení areálu 
přístavu na silnici I/36 (obchvat Lázní 
Bohdaneč) 

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

c) prověřit možnosti zlepšení silniční 
sítě ve vazbách na vybranou 
komunikační síť, sledovanou v ZÚR –  
R 35, I/37 

d) respektovat požadavky na ochranu 
městské památkové rezervace 
Pardubice…, národních kulturních 
památek Pardubice (krematorium, 
zámek s opevněním, pietní území 
Zámeček v Pardubičkách) 

e)respektovat požadavky na ochranu 
ptačích oblastí ……, 
EVL….,CHKO….,národní přírodní 
rezervace, přírodních památek…., 
přírodních rezervací….. 

f) respektovat požadavky na ochranu a 
upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES za podmínek stanovených 
odst.(112) v ZÚR Pk 

f) respektovat požadavky na ochranu a 
upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES za podmínek stanovených odst. 
(112)…. 

g) v územních plánech obcí řešit vazby 
navazující silniční sítě na budoucí MÚK 
na R35 a I/37 s cílem snížit zatížení 
obytného území sídel 

h) v územních plánech obcí ověřit 
možnosti využití ploch souvisejících 
s těžbou štěrkopísků pro rekreaci 

 
Zamýšlené propojení je plánováno mimo správní území města 
Pardubice. Vymezení silniční sítě v blízkosti oblasti přístavu toto 
řešení umožňuje.  
 
V textové části odůvodnění XVIIb. Změny je vyhodnocena 
prostavěnost vymezených zastavitelných ploch pro funkci bydlení 
a výroby. Koncepce bydlení stanovená platnou ÚPD není 
XVIIb.  ani XVIIb-1. Změnou měněna. XVIIb-1. Změna 
nevymezuje nové plochy změny pro funkci bydlení 
 
Koncepce silniční sítě je v řešeném území dlouhodobě sledována 
a stanovena dokumentaci vydané krajem (ZÚR Pk). Tyto zásady 
jsou  respektovány v platné ÚPD města. 
 
 
Řešení XVIIb-1. Změny se nedotýká území MPZ.  
 
 
 
 
 
 
Řešení XVIIb-1. Změny se těchto přírodních hodnot nedotýká 
 
 
 
 
Vymezení skladebných částí ÚSES bylo prověřeno a v souladu se 
ZÚR Pk je XVIIb. Změnou upřesněno. 
 
 
 
 
 
 
  ÚP vymezil plochy pro trasu I/37 v souladu s již realizovanými 
dopravními stavbami. 
 
 
Plochy pro těžbu štěrkopísku nejsou vymezeny v platné ÚPD ani 
v XVIIb-1. Změně. 

Plochy a koridory dopravy   
Železniční doprava 
(75) ZÚR zpřesňují koridor ŽD2 
Chrudim – Pardubice – Hradec 
Králové….a navrhují na této trase 
umístění stavby D101 (železniční trať 
Medlešická spojka) a D102 
(zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
pardubice – Hradec – Králové). 
V případě nové trasy ZÚR vymezuje 

Tyto záměry jsou sledovány a územně chráněny v platné ÚPD.  
Koridor pro zdvojkolejnění je v dotčených lokalitách 
v XVIIb. Změně upřesněn dle aktuálních poskytnutých podkladů. 
Není vymezen ale koridor v šíři 300m v souladu se ZÚR Pk, neboť  
první etapy stavby již byly zahájeny a další úpravy trasy se 
nepředpokládají. S výjimkou lokality XVIIb-1/93a nejsou 
umisťovány do budoucího rozsahu ochranného pásma dráhy 
žádné další rozvojové záměry. Tento návrh neumisťuje do 
blízkosti železnice záměr, ktery by vyžadoval ochranu před 
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koridor v šířce 600m, v případě 
zdvojkolejnění jen 300m. 
 
Vodní doprava 
(79) ZÚR zpřesňují koridor VD1 
Pardubice – hranice SRN v úseku 
hranice kraje – Pardubice (přístav) a 
cílem prodloužení labské vodní cesty 
do Pardubic….. 
Koridor VD3 (Labská větev D-O-L) je 
sledován jako územní rezerva 
 
Letecká doprava 
(80) ZÚR respektují rozvoj veřejného 
mezinárodního letiště Pardubice, 
včetně jeho napojení na silniční a 
železniční infrastrukturu. Rozvoj 
nevyvolává nároky na rozšíření areálu. 

hlukem a dalšími negativními vlivy způsobenými dopravou na 
železnici. 
 
 
Tento záměr, včetně územní ochrany pro přístav a logistické 
centrum je řešen v platné ÚPD. 
 
 
 
Tento záměr je v platné ÚPD sledován jako územní rezerva. 
 
 
 
Tato problematika je řešena v platné ÚPD. 

Plochy a koridory technické 
infrastruktury 

 

Plynárenství 
(92) 
ZÚR zpřesňují koridor P5 pro 
propojovací VVTL plynovod Olešná – 
Náchod v jeho průchodu územím 
Pardubického kraje jako koridor pro 
VPS P01 a to v šířce 600m ( v případě 
přílože ke stávajícímu plynovodu 
v šířce 300m). 
 
Elektroenergetika 
(95) ZÚR navrhují tyto plochy a koridory 
pro umístění staveb nadřazené 
elektrorozvodné soustavy (VVN) a to 
v šířce 400m (v případě zdvojení 
vedení v šířce 200m) 
e) koridor pro umístění stavby E11 – 
nadzemní vedení 2x 110 Kv TR 
Tuněchody – Parduibice, včetně TR 
110/35 kV Pardubice -jih 
 
protipovodňová opatření 
 (108) 
b) v záplavových územích lze 
vymezovat zastavitelné plochy a 
umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech 

 
 
Tento záměr je rozpracovanou XVIIb. Změnou do řešení ÚPm 
Pardubice doplněn. 
  
 
 
 
 
 
 
Platná ÚPD vymezila zastavitelnou plochu pro TR 110/35 kV 
Pardubice- jih. XVIIb. Změna doplňuje koridor pro nadzemní 
vedení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIIb-1. Změna neumisťuje do záplavového území žádné nové 
záměry.  
 
 
 

Plochy a koridory 
nadregionálního a regionálního 
územního systému ekologické 
stability 

 

(110 – 111)  
ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 
biocentra, osy nadregionálních 
biokoridorů 
ZÚR vymezují na regionální úrovni: 
regionální biocentra a regionální 
biokoridory 

 
Systém ekologické stability vymezený v platné ÚPD byl prověřen 
ve vztahu k nadřazené dokumentaci ZÚR Pk a vymezení 
skladebných částí, které se svým plošným vymezením 
odchylovalo významně od nadřazené dokumentace, bylo 
v souladu s ní upraveno v rozpracované XVIIb. Změně. 

o NRBK K 72 a K 73 – K72 je vymezen v platné ÚPD, drobná 
korekce vymezení NRBK K73 byla provedena v rámci XVIIa. 
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Změny ÚPm Pardubice 
o RBK 9905 – v souladu se ZÚR Pk je vymezen v XVIIb. Změně 
o RBK 1340 je vymezen v platné ÚPD 
o RBK 1341- dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou 

součástí XVIIb. Změny 
o RBC 914 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou 

součástí XVIIb. Změny 

o RBC 916 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou 
součástí XVIIb. Změny 

o RBC 917 - dílčí úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk jsou 
součástí XVIIb. Změny 

o RBC 1949 - úpravy vymezení v souladu se ZÚR Pk  jsou 
součástí XVIIb. Změny 

Vymezení cílových charakteristik 
krajiny 

 

(121) 
v řešeném území se vyskytují tyto 
krajinné typy: 
d)krajina lesozemědělská 
e) krajina zemědělská 
g) území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace 
(122) 
stanovené zásady péče o krajinu při 
plánování změn v území a pro jejich 
šetrné využívání 

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

b) chránit a rozvíjet základní atributy 
stability, funkčnosti a vzhledu 
krajiny… 

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny 
d) respektovat výjimečné části krajiny 

chráněné dle příslušných zákonů 
e) preferovat využití rezerv 

v zastavěném území sídel, zejména 
proluk a přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve 
volné krajině 

f) cestovní ruch rozvíjet ve formách 
příznivých pro udržitelný rozvoj, 

g) respektovat cenné architektonické a 
urbanistické znaky sídel… 

h) při navrhování rozvojových území, 
jejichž využití umožní umisťování 
staveb, které mohou narušit krajinný 
ráz, vyhodnotit jejich vliv na krajinný 
ráz a negativní dopady eliminovat 

Řešení XVIIb-1. Změny se nedotýká problematiky využívání 
přírodních zdrojů, respektovány jsou zásady stanovené v platné 
ÚPD. 
Záměr, který se dotýká lesních pozemků, je prověřován na 
základě požadavku uplatněného vlastníkem dotčených pozemků. 
Tato lokalita je situována ve vazbě na stávající výrobní areály 
resp. výrobně obslužnou zónu a ve vazbě na silniční dopravní síť. 
 
Zásady pro rozvoj cestovního ruchu nejsou řešením XVIIb-
1. Změny dotčeny. 
 
Řešení XVIIb-1. Změny stanovuje takové podmínky využití, aby 
možnosti negativního ovlivnění krajinného rázu byly maximálně 
eliminovány. 
 

Krajina zemědělská - zásady pro 
plánování zm ěn v území a 
rozhodování o nich  

 

(133)  
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich: 

a) dbát na ochranu a hospodárné 
využívání zemědělského půdního fondu 

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná 
území obcí navrhovat v nezbytně nutné 

 
 
Řešení XVIIb-1. Změny ÚPm Pardubice je vedeno snahou  
rozšiřovat zastavitelné plochy mimo zastavěné území jen 
v minimálním rozsahu a to i s ohledem na kvalitu dotčených 
pozemků ZPF. 
 
XVIIb-1. Změna se nedotýká problematiky řešení koncepce 
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míře při zohlednění krajinných hodnot 
území 

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

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě 

uspořádání krajiny. V souladu se ZÚR Pk je upraveno vymezení 
skladebných částí ÚSES v rozpracované XVIIb. Změně. 
 
Tato problematika je řešena v platné ÚPD a řešení XVIIb-1. 
Změny se jí nedotýká. 
 
Problematika je řešena v platné ÚPD. 

Krajina lesozem ědělská – zásady 
pro plánování zm ěn v území a 
rozhodování o nich 

 

(131)  
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich: 
a) lesní hospodaření směřovat 

k diferencovanější a přirozenější 
skladbě lesů a eliminovat tak rizika 
poškození krajiny nesprávným lesním 
hospodařením 

 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná 

území obcí navrhovat pouze 
v nezbytné míře při zohlednění hodnot 
území tím, že zastavitelné plochy 
budou vymezovány na úkor ploch lesa 
pouze ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech 

c) zábor PUPFL připouštět pouze ve 
výjimečných, nezbytných a zvlášť 
odůvodněných případech 

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah 
sídel a zemědělské krajiny, zejména 
udržovat vyvážený podíl zahrad a 
trvalých travních porostů a 
zastavěných a intenzivně využívaných 
ploch 

 
e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší 

kapacitou lůžek připouštět pouze na 
základě vyhodnocení únosnosti krajiny 

 
 
 
XVIIb-1. Změna se dotýká problematiky lesního hospodaření – 
podmínka realizace zalesnění je stanovena pro možnost realizace 
zástavby v lokalitě XVII-1/93a. Způsob a druhová skladba 
vysazovaných dřevin bude stanovena v navazujících správních 
řízeních. Záměr ale neleží v tomto krajinném typu, leží dle ZÚR 
v krajině sídlení. 
 
Zastavitelná plocha XVIIb-1/93a je vymezena v rámci 
zastavěného území. 
 
 
 
 
V   tomto typu krajiny v řešení XVIIb-1. Změny nejsou 
vymezovány   zastavitelné plochy na úkor PUPFL. 
 
XVIIb-1. Změna vymezuje převážně zastavitelné plochy takového 
plošného rozsahu, že nedochází k narušení harmonického vztahu 
sídel a zemědělské krajiny.  
 
 
 
 
XVIIb-1. Změna nevymezuje plochy pro kapacitní rekreační 
zařízení. 

ZÚR vymezují a požadují 
respektovat ve řejně prosp ěšné 
stavby a  opat ření:  

 

(142), (143), (144) a (147) a (148 

 
XVIIb-1. Změna nevymezuje nové ani neupravuje VPS a VPO 
vymezené v platné ÚPD.  Pokud byly plochy a koridory pro takové 
záměry vymezovány nebo upravovány, pak tak bylo činěno 
v XVIIb. Změně, která XVIIb-1. Změně předchází. 

o D03 silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje 
– rozšíření - řešeno v platné ÚPD, na řešeném území je 
realizováno 

o D04 silnice I/37 Pardubice – Medlešice – rozšíření – řešeno 
v platné ÚPD 

o D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – řešeno v platné 
ÚPD 

o D10 přeložka silnice I/36 Pardubice – severní tangenta - 
řešeno v platné ÚPD 

o D11 přeložka silnice I/36 Sezemice – Časy - řešeno v platné 
ÚPD 
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o D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní obchvat - 
řešeno v platné ÚPD 

o D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta – 
řešeno v platné ÚPD 

o D44 přeložka silnice II/341 Staré Čívice – řešeno v platné ÚPD 
o D45 přeložka silnice II/341 Staré Čívice – Lázně Bohdaneč – 

částečně řešeno v platné ÚPD, částečně mimo řešené území 
o D46 přeložka silnice II/322 Pardubice – západ – řešeno 

v platné ÚPD 
o D101 železniční trať Medlešická spojka – řešeno v platné ÚPD 
o D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec 

Králové – řešeno v platné ÚPD, upřesněno v XVIIb. Změně dle 
aktuálních podkladů 

o D103 Vlečka do přístavu Pardubice – řešeno v platné ÚPD 
o D151 přístav Pardubice – řešeno v platné ÚPD 
o E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody – Pardubice, 

vč. TR 110/35 kV Pardubice – jih – koridor pro realizace této 
stavby je doplněn XVIIb. Změnou 

o E13 nadzemní vedení 2x 110 kV Opočínek – Pardubice; Free 
zona, vč. TR 110/35 kV – vedení řešeno v platné ÚPD, 
z řešení ZÚR PK je aktualizací č.1 jako VPS vypuštěno 

o P01 propojovací plynovod Olešná – Náchod - Polsko – koridor 
pro realizaci této stavby je doplněn XVIIb. Změnou 

o K01 kanalizace – napojení obcí severně Pardubic na ČOV 
Pardubice – záměr vypuštěn aktualizací č.1 ZÚR Pk 

o PPO06 poldr Pardubice –vymezení řešeno platnou ÚPD, 
z řešení ZÚR PK je aktualizací č.1 jako VPO vypuštěno 

 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů  
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou řešeny pouze dvě jednotlivé, plošně méně rozsáhlé plochy, řešení 
XVIIb-1. Změny neovlivní širší vztahy v území,  
 Jediné úpravy, které mohou být posuzovány jako ty, které se dotýkají širších vztahů v území, jsou 
provedeny v související XVIIb. Změně. Jedná se o úpravy vymezení skladebných částí územního systému 
ekologické stability na jihovýchodním okraji řešeného území. Zde jsou v souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR 
Pk) vyznačeny úpravy vymezení RBK 1341, LBC 32 – Pod brahovou vloženého do RBK a RBC 914 Meandry 
Chrudimky. Tyto skladebné části jsou trasovány a vymezeny v přírodně hodnotných lokalitách vázaných na tok 
řeky Chrudimky. Svým celkovým rozsahem překračují hranice řešeného území do sousedního katastrálního 
území Hostovice, které sice není součástí území řešeného Územním plánem města Pardubice, ale jsou součástí 
správního území města Pardubice. V současné době je toto území řešeno samostatnou územně plánovací 
dokumentací. Ale rozpracovaný nový územní plán řešení správní území města Pardubice jako celek, tzn. včetně 
Hostovic. 
 Veškeré dopravní stavby a záměry, především pro silniční a železniční dopravu, které překračují hranice 
řešeného, resp. správního území, jsou řešeny v platné územně plánovací dokumentaci. 
 XVIIb. Změna doplnila do řešení Územního plánu města Pardubice koridory pro vedení tras technické 
infrastruktury v souladu s nadřazenou ÚPD – ZÚR Pk. Jedná se o koridor pro E11 dle ZÚR Pk – nadzemní vedení 
2x110 kV TR Tuněchody – Pardubice a pro P01 dle ZÚR Pk – propojovací plynovod Olešná – Náchod – Polsko. 
Pro vymezení těchto koridorů byla využita poskytnutá data z územně analytických podkladů ORP Pardubice. 
V navazujících území by tyto záměry byly být vyznačeny dle shodných podkladů a tímto způsobem by měla být 
zajištěna koordinace se sousedními územními jednotkami. 
 

 
Obr. Výřez ze ZÚR Pk – Koordinační výkres technické infrastruktury 
 

 
Obr. Výřez z ÚAP ORP Pardubice  – Výkres záměrů na provedení změn v území 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
XVIIb-1. Změna ÚPm Pardubice,  etapa:  UPRAVENÝ NÁVRH ZM ĚNY po spol. jednání  
příloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu nezastav ěného 
území 

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

ŘEŠENÍ XVIIb-1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA PARDUBICE 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Tento cíl je naplňován platnou územně plánovací 
dokumentací. XVIIb-1. Změna řeší takové její  úpravy 
a doplnění, které nemění stanovené koncepce a 
směry rozvoje. Změna reaguje na aktuální požadavky 
na využití území uplatněné majiteli nemovitostí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání 
území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za 
tím účelem sleduje společenský a hospodářský 
potenciál rozvoje. 

Platný Územní plán města prověřil předpoklady a 
požadavky na další rozvoj sídla. Tyto jsou nadále 
sledovány a prověřovány. V případě potřeby byly  
nové požadavky na změny v území zapracovány do 
územního plánu formou jeho změn. Stejný princip je 
uplatněn i u XVIIb-1. Změny. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle 
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující 
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Platný územní plán byl, stejně jako jeho následující 
změny, v souladu se stavebním zákonem projednán a 
posouzen. Stejně tak bude XVIIb-1. Změna 
zákonným postupem projednávána, posuzována a 
dle výsledků projednání upravena. Po jejím vydání se 
stane závazným podkladem pro rozhodování v území 
a bude jedním z nástrojů pro práci orgánů územního 
plánování. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a 
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území  a 
míru využití zastavěného území. 

Platná územně plánovací dokumentace respektuje 
kulturní a civilizační hodnoty území. Vyznačuje jako 
limity využití území veškeré známé údaje o řešeném 
území. Stejné principy jsou respektovány při 
zpracování XVIIb-1. Změny ÚPm Pardubice.  
Upravený návrh XVIIb-1. Změny řeší záměry, které 
byly součástí návrhu XVIIb. změny pro společné 
jednání. S ohledem na to, že záměry jsou v kolizi 
s jinými veřejnými zájmy, bylo nutno posoudit, který 
veřejný zájem je převažující a bylo nutno dojít 
k dohodě o řešení rozporu na úrovni příslušných 
ministerstev (MMR ČR, MŹP ČR, MZ ČR). 
Upřesněno bylo XVIIb. Změnou, na kterou XVIIb-1. 
Změna navazuje,  vymezení skladebných částí 
územního systému ekologické stability v souladu se 
ZÚR Pk.  Ty skladebné části, které jsou v ZÚR Pk 
vyznačeny jako VPO, jsou takto vymezeny i v XVIIb. 
Změně.  
Prověřeno bylo vymezení hranice zastavěného území 
v rozsahu tištěných výřezů grafických příloh, 
v rozsahu celého řešeného území byla hranice 
prověřena v XVIIb. Změně. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a 
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, 

Do nezastavěného území nenavrhuje XVIIb-1. Změna  
žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch, které 
jsou vymezeny ve vazbě na stávající nadřazenou 
silniční síť. Vymezeny jsou s cílem realizace takových 
staveb a zařízení, které budou sloužit motoristům a 
přispějí tak k lepší vybavenosti této silniční sítě.  
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hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně 
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání. 

Platná ÚPD i její  XVIIb-1. Změny se snaží tento cíl 
respektovat. 

  
 

 

 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

ŘEŠENÍ XVIIb-1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA PARDUBICE 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem 
například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění , uspořádání a 
řešení staveb 

 
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn 

v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území 

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

 
g) Vytvářet v území podmínky  pro snižování 

nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
a to přírodě blízkým způsobem 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků 

 
a) při rozhodování o způsobu řešení jednotlivých 

lokalit byla posuzována různá hlediska, která 
rozhodla o tom, že návrh XVIIb. Změny pro 
společné jednání byl zpracován jako variantní a 
do které varianty bude řešení té které lokality 
zařazeno. Případně že nebude lokalita řešena. 
V textové a tabulkové části odůvodnění jsou 
důvody, silné a slabé stránky případně střety 
s limity využití území popsány.  

b) XVIIb. Změna se ve svých řešeních drží 
stanovených koncepcí rozvoje. Tam, kde je nutno 
posoudit míru toho kterého veřejného zájmu. 
Návrh XVIIb. Změny pro společné jednání vytvořil 
samostatnou skupinu záměrů, o kterou rozšířil 
variantu č.1 a tím byla vyjádřena varianta č.2. 
XVIIb-1. Změna řeší v upraveném návrhu pro 
veřejné projednání 2 lokality, pro které bylo nutno 
vést dohodovací řízení na úrovni ministerstev, 
resp. jednání o smírném odstranění rozporu. 
Z důvodu urychlení dokončení XVIIb. Změny je 
řešení těchto lokalit dokončeno ve fázi 
upraveného návrhu samostatně a to jako 
upravený návrh XVIIb-1. Změny. 

 
c) Každá z řešených lokalit je v textové části 

odůvodnění podrobně charakterizována, popsána 
jsou prověřovaná a posuzovaná hlediska. 

 
d) V tabulkové části „výrokové“ části, kde jsou 

popisovány jednotlivé zastavitelné a přestavbové 
plochy, jsou pro plochy změn, řešených XVIIb-1. 
Změnou, stanoveny podrobné podmínky pro 
rozhodování o změnách v území včetně 
podmínek prostorového uspořádání 

e) Viz d) 
 
 
 
f) Pro plochu změny XVIIb-1/93a jsou stanoveny 

podmínky etapizace. 
 
g) XVIIb-1. Změna se této problematiky nedotýká, 

řešeno v platné ÚPD 
 
 
h) XVIIb-1. Změna se této problematiky nedotýká, 

řešeno v platné ÚPD 
i) XVIIb-1. Změna respektuje podmínky stanovené 

platnou ÚPD 
j) XVIIb-1. Změna respektuje podmínky stanovené 

platnou ÚPD. 
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z veřejných rozpočtů na změny v území 
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění 

civilní ochrany 
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a 

rekultivační zásahy do území 
 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před 
negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání 
přírodních zdrojů 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů 
architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče 

k) Řešení XVIIb-1. Změny se této problematiky 
nedotýká, respektována je platná ÚPD 

l) Prověřena byla potřeba vymezení VPS, VPO a 
asanací. XVIIb-1. Změna tyto nevymezuje. 

 
m) Řešení XVIIb-1. Změny se nedotýká ani neleží 

v kontaktu s lokalitami NATURA 2000 a proto 
kompenzační opatření nejsou navrhována. 

  
 

n) XVIIb-1. Změna takové plochy neřeší, zásady 
platné ÚPD jsou respektovány 

o) XVIIb-1. Změna vyhodnocuje a prověřuje 
možnosti začlenění jednotlivých záměrů dle 
schváleného zadání do územně plánovací 
dokumentace. Konkrétní požadavky uplatněné 
v rámci projednání jsou do ÚPD zapracovány. 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení 
vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního 
rozvoje a územního plánu na vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území“); jeho součástí je posouzení 
vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy 
k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán 
ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) 
nebylo zadáním XVIIb. Změny ÚPm Pce požadováno 
zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. 
Tudíž nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů XVIIb. 
ani XVIIb-1. Změny ÚPm Pardubice  na udržitelný 
rozvoj území. 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a jeho provád ěcích právních p ředpis ů  
 
 XVIIb-1. Změna Územního plánu města Pardubice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a  vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území.  
 
 Podkladem pro zpracování XVIIb-1. Změny je právní stav územního plánu před touto změnou, tzn. právní 
stav po XVIIa. Změně ÚP města Pardubice. Řešení XVIIb-1. Změny navazuje na návrh pro společné jednání 
XVIIb. Změny a výsledky jeho  projednání s tím, že jsou řešeny pouze dvě lokality, u kterých došlo k dohodě o 
řešení rozporu (XVIIb-1/93a), resp. bylo dohodnuto řešení v rámci jednání o smírném řešení rozporu (XVIIb-1/5a, 
5b). 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve 
vazbě na platný Územní plán města Pardubice, tj. včetně jeho následných schválených nebo vydaných změn. 
 XVIIb. Změna prověřila soulad platné ÚPD s nadřazenou ÚPD vydanou krajem a doplnila záměry, které 
v dokumentaci chyběly včetně jejich vymezení jako VPS. 
 XVIIb. Změna v souladu se stavebním zákonem prověřila a  upravila vymezení hranice zastavěného 
území v rozsahu celého řešeného území. Upravena byla formulace některých podmínek a zásad, prověřeny byly 
stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.   
 V souvislosti s novelou SZ byly prověřeny veřejně prospěšné stavby, vypuštěny byly již realizované 
záměry, vypuštěny byly výčty dotčených pozemků u těch VPS, u kterých bylo vypuštěno předkupní právo. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právn ích p ředpis ů a se stanovisky dot čených 
orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 

 
 Řešení XVIIb-1. Změny ÚPm Pardubice respektuje limity využití území, především ochranná pásma a 
jejich ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území. Pokud se některá 
řešení těchto hodnot dotýkají, pak jsou tyto situace pojmenovány a popsány tak, aby příslušné dotčené orgány i 
veřejnost mohly na tyto skutečnosti reagovat (zejména v XVIIb. Změně) 
 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma   nejsou navrhovány 
záměry, které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly jejich údržbu. Respektován je režim ochranných 
pásem vodních zdrojů. (Zákon č.254/2001 Sb. – vodní zákon).  
 XVIIb. Změnou je upraveno vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability, 
respektován je  jeho ochranný režim. (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.). 
 Respektovány jsou objekty v zájmu památkové péče, respektována je urbanistická struktura v částech 
původní zástavby. (Zákon č. 20/1987 S.). 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ VARIANTNÍHO NÁVRHU XVIIb. ZM ĚNY 
ÚPMP 
S OHLEDEM NA PROBLEMATIKU ŘEŠENOU XVIIb-1. ZMĚNOU ÚPMP 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/1087/2016 – Z/1091/2016 jsou v XVIIb-1. Změně ÚPmP 
prověřovány lokality vzniklé oddělením od XVIIb. změny ÚPmP. Jedná se o tyto lokality:  

• XVIIb/3a a XVIIb/3b,  
• XVIIb/5a, XVIIb/5b, XVIIb/5c,  
• XVIIb/93a,  
• XVIIb/37a,  
• XVIIb/34,  
• XVIIb/6,  
• XVIIb/66.  

 
Dále je v XVIIb-1. Změně ÚPmP prověřována lokalita XVIIb/37, pro kterou se nepodařilo pro všechny vymezené 
plochy změn získat souhlasná stanoviska DO, jelikož je nutné tuto lokalitu posuzovat komplexně jako celek. O 
těchto lokalitách byla vedena jednání o smírném odstranění rozporu, respp. dohodovací jednání, jejichž výsledek 
je deklarován v dohodách o řešení rozporu na úrovni příslušných ministerstev. 
 
 
DOTČENÉ ORGÁNY 
 

Krajská hygienická stanice, U Divadla 828,  530 02 Pardubice 
KHSPA 01178/2015/HOK-Pce podán dne 17. 3. 2015 pod č.j. MmP 16727/2015 
Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, oddělení územního plánování doručeného dne 
29. 1. 2015, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní 
správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila předložené 
projednání „návrhu XVIIb. zm ěny Územního plánu m ěsta 
Pardubice.“  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu XVIIb. změny 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S projednáním „návrhu XVIIb. zm ěny Územního plánu m ěsta 
Pardubice “  
s o u h l a s í.  
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na 
splnění stanovených podmínek:  
1.KHS požaduje, aby do lokality XVIIb/37b nebyly um isťovány 
stavby a za řízení vyžadující ochranu p řed hlukem (funkce 
bydlení, apod.). Dále KHS požaduje, aby byla lokali ta XVIIb/37a 
vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči provozu na stávající silni ční komunikaci č. I/2. KHS 
požaduje, aby byla stanovena etapizace výstavby – n ejdříve 
bude realizována výstavba v lokalit ě XVIIb/37b a poté lokalita 
XVIIb/37a. Realizace lokality XVIIb/37b bude částečně tlumit hluk 
z dopravy na p řiléhající silnici č. I/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ad 1 Lokalita XVIIb/37 - na základě 
žádosti jednoho z majitelů pozemků ze 
dne 22.9.2016 evidované pod č.j. 
60849/2016 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/37 z řešení projednávané XVII.b-
1 změny ÚPmP.  

 

2.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení z navrženýc h lokalit 
XVIIb/3a a 3b vypušt ěna.  

 

Ad 2 Lokalita XVIIb/3 – na základě 
dohody řešení rozporu ze dne 6.2.2017 
evidované pod č.j. 8548/2017 vyřadit 
celou lokalitu XVIIb/3 z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

3.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v navržené ploše 
XVIIb/1 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany 

Ad 3 - 4 Vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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před hlukem v ůči stávajícím plochám VLf. V dalším stupni řízení 
(územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku ze stávajících ploch VLf.  

 

4. KHS bude v další fázi řízení (územní řízení, apod.) požadovat 
doložit nep řekro čení hygienických limit ů hluku z provozu v 
navrženém areálu VS (XVIIb/62) na jeho hranicích. 

 

5. KHS požaduje, aby byla p řípadná funkce bydlení v lokalitách 
XVIIb/5a, 5b vypušt ěna, důvodem je t ěsná blízkost silni ční 
komunikace č. I/37. Je nutné up řednost ňovat urbanistické 
řešení p řed technickým. Není žádoucí p řibližovat zóny s 
případnou funkcí bydlení do blízkosti hlavních liniov ých zdroj ů 
hluku.  

Ad 5 Lokalita XVIIb/5 a, b - na základě 
jednání o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 zahrnout lokalitu do ploch 
dopravní infrastruktury.  

6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitá ch XVIIb/44a, 
44b vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska provozu na 
železničním koridoru (Praha – Česká T řebová).  

Ad 6 Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. 
Není předmětem projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

7. KHS souhlasí s funk čním využitím VLa v lokalit ě XVIIb/5c za 
podmínky, že zde bude navrženo vhodné dopravní napo jení, 
které negativn ě neovlivní stávající sídla okolních obcí 
(Dražkovice, Staré Jesen čany, Nové Jesen čany, atd.).  

Ad 7 Lokalita XVIIb/5 c na základě 
jednání o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z 
řešení projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

8. KHS požaduje, aby do lokality XVIIb/4 nebyly umi sťovány 
stavby a za řízení, které by vyžadovaly ochranu p řed hlukem ze 
stávající silnice č. I/37.  

Ad 8 - 27 Vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

9. KHS bude požadovat v další fázi řízení (územní řízení, apod.) 
doložit nep řekro čení hygienických limit ů hluku z provoz ů 
navržených v lokalit ě XVIIb/71 u nejbližších stávajících i nov ě 
navržených ploch ur čených k bydlení.  

10. KHS požaduje, aby se do lokality XVIIb/86b neum isťovaly 
stavby ani za řízení, které by vyžadovaly ochranu p řed hlukem ze 
stávající silni ční komunikace č. III/32224.  

11. KHS požaduje, aby byla p řípadná funkce bydlení v lokalit ě 
XVIIb/86a vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska provozu 
na silni ční komunikaci č. III/32224.  

12. KHS požaduje, aby byla p řípadná funkce bydlení v lokalit ě 
XVIIb/47 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska hluku z 
provozu na p řilehlé silni ční komunikaci (ul. Trnovská).  

13. KHS požaduje, aby byla vypušt ěna funkce bydlení z lokality 
XVIIb/48. 

14. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ách 
XVIIb/56a, 56b, 56e vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči provozu ze stávající zem ědělské 
živo čišné výroby. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) KHS 
bude požadovat doložit nep řekro čení hygienických limit ů hluku 
z provozu zem ědělské živo čišné výroby.  

15. KHS požaduje, aby do lokality XVIIb/53 nebyly u mis ťovány 
stavby a za řízení, které by mohly vyžadovat ochranu p řed 
hlukem v ůči provozu na navrženém obchvatu silnice č. I/2, 
provozu na Medlešické p řeložce a provozu na stávající silni ční 
komunikaci v ulici Pr ůmyslová.  

16. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/50 
vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem, a to jak ze stávajícího provozu na železni ční trati 
Pardubice – Brno, Olomouc, tak z potenciálního prov ozu z 
plánované Medlešické p řeložky. KHS požaduje v další fázi řízení 
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(územní řízení, apod.) doložit nep řekro čení hygienických limit ů 
hluku z provozu na stávající železni ční trati i z potenciálního 
provozu z plánované Medlešické p řeložky.  

17.KHS souhlasí s vymezeným funk čním využitím SMa v 
lokalitách XVIIb/99a, 99b s podmínkou, že do této p lochy 
nebudou umis ťovány stavby a za řízení vyžadující ochranu p řed 
hlukem.  

 

18.KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů hluku z provozu celého areálu 
(lokalita XVIIb/80) s navrženým funk čním využitím VP – výroba 
průmyslová (všechny stacionární zdroje hluku), v četně 
související dopravy. 

19.KHS požaduje, aby byla p řípadná funkce bydlení v lokalit ě 
XVIIb/15 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska hluku z 
provozu na silni ční komunikaci č. II/355 (Dašická). 

20.KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů hluku ze stávajícího provozu 
na železnici č. 031 včetně navrhovaného zdvojkolejn ění 
železnice č. 031 v lokalit ě XVIIb/9d u nejbližších stávajících i 
nov ě navržených ploch s funkcí bydlení. 

21.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/9a 
vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči stávajícímu provozu na silnici č. I/37, železnici č. 
031, včetně navrhovaného zdvojkolejn ění železnice č. 031. KHS 
dále požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů hluku z provozu na stávající 
silnici č. I/37, železnici č. 031, včetně zdvojkolejn ění železnice č. 
031.  

22.KHS požaduje v dalším stupni řízení (územní, apod.) doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů z plánovaného zdvojkolejn ění 
železniční trati č. 031 vůči stávajícímu objektu k bydlení na 
p.č.st. 376 (lokalita XVIIb/93b). 

23.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitá ch XVIIb/A3, 
A4 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči provozu na navržené p řeložce silnice č. I/36 a vůči 
stávajícímu areálu výroby lehké. A zárove ň KHS požaduje, aby 
byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/A2 vedena jako podmín ěně 
přípustná v ůči stávajícímu areálu výroby lehké. V další fázi 
řízení (územní řízení, apod.) KHS bude požadovat doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů hluku z provozu na navržené 
přeložce č. I/36 a z provozu v areálu stávající výroby lehké.  

24.KHS bude v další fázi řízení (územní řízení, apod.) požadovat 
doložit nep řekro čení hygienických limit ů hluku z provozu v 
navržených lokalitách VS (XVIIb/A5 - A9) na jeho hr anicích. 

25.KHS požaduje, aby do lokalit XVIIb/B1, B5 nebyly  
umis ťovány žádné stavby a za řízení vyžadující ochranu p řed 
hlukem v ůči provozu na navržené p řeložce silnice č. I/36. Není 
vhodné umis ťovat funkci bydlení k p řeložce silnice č. I/36, která 
bude plnit funkci obchvatu m ěsta Pardubic. 

26.KHS požaduje, aby do jižní části lokality XVIIb/B2 nebyly 
umis ťovány žádné stavby a za řízení vyžadující ochranu p řed 
hlukem v ůči provozu na silnici č. III/32224. Dále KHS požaduje, 
aby byly p řípadné stavby a za řízení v severní části lokality 
XVIIb/B2, které by mohly vyžadovat ochranu p řed hlukem z 
provozu na navržené p řeložce č. I/36, vedeny jako podmín ěně 
přípustné z hlediska ochrany p řed hlukem v ůči provozu na 
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navržené p řeložce silnice č. I/36.  

27.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/B4 
vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči provozu na navržené p řeložce silnice č. I/36. V další 
fázi řízení (územní řízení, apod.) KHS bude požadovat doložit 
nepřekro čení hygienických limit ů hluku z provozu na navržené 
přeložce silnice č. I/36.  

 

28.KHS požaduje ponechat plochu XVIIb/34 v p ůvodním ú čelu 
využití (SMa – smíšené území m ěstské specifické). 

Ad 28 Lokalita XVIIb/34 - na základě 
jednání o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 5.10.2016 vyřadit 
celou lokalitu z řešení projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

29.KHS požaduje ponechat plochu XVIIb/48 v p ůvodním 
funk čním využití (PR – plochy individuální rekreace). 

Ad 29 – 33 - Vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

30.V dalším stupni řízení bude KHS požadovat doložit hlukovou 
studií spln ění hygienických limit ů z navrženého dopravního 
řešení v lokalit ě XVIIb/100a vůči areálu nemocnice. 

 

31.KHS požaduje, aby byly p řípadné stavby a za řízení v lokalit ě 
XVIIb/B6, které by mohly vyžadovat ochranu p řed hlukem z 
provozu na navržené p řeložce č. I/36, vedeny jako podmín ěně 
přípustné z hlediska ochrany p řed hlukem v ůči provozu na 
navržené p řeložce č. I/36. Dále KHS požaduje, aby byly p řípadné 
stavby a za řízení ve východním cípu lokality XVIIb/B6 vedeny 
jako podmín ěně přípustné z hlediska ochrany p řed hlukem v ůči 
provozu na stávající silnici č. II/324.  

 

32.KHS požaduje, aby do jižní části lokality XVIIb/B3 nebyly 
umis ťovány žádné stavby a za řízení vyžadující ochranu p řed 
hlukem v ůči provozu na silnici č. III/32224.  

 

33.KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/B7 
vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči provozu ve stávající ploše OVp.  

 

 
 

Krajská hygienická stanice, U Divadla 828,  530 02 Pardubice 
dodatečné stanovisko KHSPA 06978/2015/HOK-Pce podané dne 13.5.2015 pod č.j. MmP 28689/2015 
Vyjád ření Krajské hygienické stanice Pardubic kého kraje se 
sídlem v Pardubicích ve v ěci zm ěny funk čního za řazení 
pozemku p.p. č. 158/1, v k.ú. Trnová. 
KHS se k výše uvedené akci vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 
15565/2012/HOK-Pce ze dne 3. 10. 2012. Na základě posouzení 
hlukové studie bylo zjištěno, že platný hygienický limit hluku z 
dopravy na přilehlé pozemní komunikaci č. I/36 pro p.p.č. 158/1 v 
k.ú. Trnová (v době denní i noční) je splněn. Z tohoto d ůvodu KHS 
souhlasila se zm ěnou funk čního využití plochy na p.p. č. 158/1 v 
k.ú. Trnová z PR (plocha individuální rekreace) na BP (bydlení 
nízkopodlažní p ředměstské). Výše uvedené stanovisko z ůstává i 
nadále v platnosti. 
 
PŘÍLOHOU JE DOKUMENT  s č.j. KHSPA 15565/2012/HOK-Pce ze 
dne 3. 10. 2012.  
 

 
 
 
 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
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Krajská hygienická stanice, U Divadla 828,  530 02 Pardubice 
doplňující stanovisko KHSPA 18839/2015/HOK-Pce podané dne 22.12.2015 pod č.j. MmP 53/2016 
Hluková studie, ECO-ENVI-CONSULT, Jičín - vliv hluku 
z komunikace 1/37 ve vztahu k navržené lokalitě Dražkovice 
XVIIb/3a, 3b 

 
Předložená hluková studie zpracovaná v září 2015 posuzuje vliv 
hluku z komunikace 1/37 na nově navrženou plochu k bydlení 
Dražkovice XVIIb/3a, 3b v rámci XVIIb. změny územního plánu 
města Pardubice. Výpočet je proveden pro intenzitu dopravy pro rok 
2018 (intenzity dopravy  z  r . 2010 byly navýšeny růstovým 
koeficientem na rok 2018). 

 
Navržená plocha pro bydlení je v těsné blízkosti komunikace č. 1/37 
v prostoru za zemním valem. Obchvaty měst a přeložky hlavních 
pozemních komunikací se realizují z důvodu snížení hlukové zátěže 
u objektů vyžadujících ochranu před hlukem a především odvedení 
tranzitní dopravy mimo 
zóny určené k bydlení tak, aby byla zajištěna pohoda bydlení v nově 
navržených zónách pro bydlení. Umísťování ploch s funkcí bydlení 
do těsné blízkosti významných liniových zdrojů hluku je, vzhledem k 
hlukové zátěži vzniklé z jejich provozu, nežádoucí. Z hlediska 
územního plánování 
je třeba upřednostňovat urbanistická řešení před technickými. Z výše 
uvedených důvodů KHS vydala v rámci projednání návrhu XVIIb. 
změny územního plánu města Pardubice, pod č.j.,KHSPA 
01178/2015/HOK-Pce ze dne 13.03.2015, nesouhlas ke změně 
předmětných ploch XVIIb/3a, 3b na plochy s funkčním vymezením 
BP (bydlení nízkopodlažní předměstské). 

 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 

Pardubicích (dále jen KHS) prostudovala předloženou hlukovou 
studii a konstatuje, že předloženou hlukovou studii je třeba 
dopracovat v těchto bodech: 

• Výpočet hluku pro případ realizace všech 4 pruhů 
komunikace č.I/37. Nelze akceptovat sdělení v hlukové 
studii, že se rozšíření komunikace č.I/37 na čtyřpruh jeví v 
současné době spíš v rovině územní rezervy. Je nutno si 
uvědomit, že se jedná o návrh změny v územním plánu a 
pro potřeby územního plánuje třeba počítat s nej 
nepříznivější variantou. Rovněž je třeba respektovat Zásady 
územního rozvoje, kde je stanoven čtyřpruh. 

• Výpočet hluku řešit variantně i pro případ odtěžení valu a 
realizace rozšíření 1/37 na čtyřpruh ve směru k navržené 
lokalitě k bydlení.  

• Výpočet hluku je třeba posoudit i pro případ generované 
dopravy z plně obsazených navržených ploch u komunikace 
1/37 XVIIb/5 ve směru západním od navržené plochy pro 
bydlení XVIIb/3a, 3b. 

• Výpočet hluku je třeba dále posoudit pro výhledové údaje 
intenzity dopravy vycházející z předpokladu DHV pro případ 
realizace všech plánovaných liniových staveb v Pardubicích 
a Chrudimi (tj. liniové stavby navržené v Zásadách 
územního rozvoje a v územních plánech Pardubic a 
Chrudimi). 

  
Vzhledem k výše uvedenému KHS nem ůže hlukovou studii 
řádně posoudit a vrací ji k dopracování . 

 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
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Krajská hygienická stanice, U Divadla 828,  530 02 Pardubice 
doplňující stanovisko KHSPA 8583/2016/HOK-Pce podané dne 3.6.2016 pod č.j. MmP 38059/2016 
Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, oddělení územního plánování doručeného dne 
20.5.2016, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve 
smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v 
platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila předloženou žádost „o 
vydání nového (navazujícího) stanoviska k návrhu XV IIb. změny 
Územního plánu m ěsta Pardubic ve smyslu záv ěrů předchozích 
jednání“  pro lokality č. 3, 5, 34 a 37. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu XVIIb. změny 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S předloženou žádostí „o vydání nového (navazujícího) 
stanoviska k návrhu XVIIb. zm ěny Územního plánu m ěsta 
Pardubic ve smyslu záv ěrů předchozích jednání“  pro lokality č. 3, 
5, 34 a 37 s o u h l a s í.  
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na 
splnění stanovených podmínek:  
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše XV IIb/3a 

vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem z provozu na stávajících silnicích č. I/37 a III/32226 
včetně výhledového zatížení silnice č. I/37 po realizaci 
čtyřpruhu. 

2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě XVIIb/3b 
vedena jako podmín ěně přípustní z hlediska ochrany p řed 
hlukem z provozu na stávajících silnicích č. I/37 včetně 
výhledového zatížení silnice č. I/37 po realizaci čtyřpruhu. 

3. KHS požaduje, aby byla p řípadné funkce bydlení v ploše 
XVIIb/3d vypušt ěna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
 

4. KHS požaduje, aby byla p řípadná funkce bydlení v lokalitách 
XVIIb/5a a 5b vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči stávajícím silnicím č. I/37 a č. 
III/32226. 

 

Lokalita XVIIb/5a , b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 zahrnout lokalitu do ploch 
dopravní infrastruktury.  

5. KHS nadále požaduje, aby byla loklaity XVIIb/34 pon echána 
v původním funk čním využití SMa (smíšené území m ěstské 
– specifické).  

Lokalita XVIIb/34 - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány dne 5.10.2016 vyřadit celou 
lokalitu z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení a ubytování v  ploše 
XVIIb/37a2 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči stávající silnice č. I/2. V další fázi 
řízení (územní řízení apod.) bude KHS požadovat doložit 
nepřekro čení platných hygienickcých limit ů hluku z provozu 
na stávající silnici č. I/2.  

Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 
Odůvodn ění:  
Dne 20.5.2016 byla na KHS doručena žádost Magistrátu města 
Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp.zn. 
OHA/8910/2013/Zr ze dne 19.5.2016) ve věci „vydání nového 
(navazujícího) stanoviska k návrhu XVIIb. zm ěny Územního 
plánu m ěsta Pardubic ve smyslu záv ěrů předchozích jednání“  
pro lokality č. 3, 5, 34 a 37. 
 
Lokality: 
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XVIIb/3 (3a, 4b, 3c a 3d) – lokality jsou situovány v k.ú. Dražkovice, 
východně od stávající silnice č. I/37. Podél stávající silnice č. I/37 
směrem k lokality XVIIB/3 je plánována realizace protihlukového 
zemního valu (plocha s funkční ZI – zeleň izolační) 

- XVIIb/3a – funkční využití této plochy bylo změněno 
z původní fuknce BP (bydlení nízkopodlažní předměstské) 
na BV (bydlení nízkopodlažní venkovské). Plocha navazuje 
na stabilizované plochy vymezené pro stejnou funkci (BV). 
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše XVIIb/3a 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem z provozu na stávajících silnicích č. I/37 a III/32226 
včetně výhledového zatížení silnice č. I/37 po realizaci 
čtyřpruhu. 

- XVIIb/3b – tato lokalita zůstala vymezena pro funkci BP 
(bydlení nízkopodlažní předměstské) na B (bydlení 
nízkopodlažní venkovské), došlou pouze ke zmenšení její 
rozlohy. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
XVIIb/3b vedena jako podmíněně přípustní z hlediska 
ochrany před hlukem z provozu na stávajících silnicích č. 
I/37 včetně výhledového zatížení silnice č. I/37 po realizaci 
čtyřpruhu. 

- XVIIb/3d – lokalita tvoří jižní část navržené plochy XVIIb/3. 
Jedná se o plochu vymezenou pro funkci SP (smíšené 
území předměstské), kde jsou vytvořeny podmínky pro 
realizaci např. provozoven pro drobnou výrobu, obchod, 
služby, apod. Severněji by mohla být realizována zástavba 
s hlavní funkcí bydlení. KHS požaduje, aby byla případné 
funkce bydlení v ploše XVIIb/3d vypuštěna. 
Podél linie zeleně izolační na západní okraji lokalit XVIIb/3a, 
3b a 3d je vymezen pás pro sídelní zeleň (označení plochy 
XVIIb/3c, funkce Zvu – zeleň městská všeobecná – parkově 
upravené plochy). 

- XVIIb/5a a 5b – jedná se o plochy s navrženým funkčním 
vymezení OVpd (občanská vybavenost vyšší), které jsou 
situovány západně od stávající silnice č. I/37. Byl redukován 
rozsah těcto ploch na jejich západním okraji, kde byl 
vymezen pás zeleně podél vodoteče (šíře 10m). Záměrem je 
realizace veřejné čerpací stanice včetně doprovodných 
služeb. KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v 
lokalitách XVIIb/5a a 5b vedena jako podmíněně přípustná 
z hlediska ochrany před hlukem vůči stávajícím silnicím č. 
I/37 a č. III/32226. 

- XVIIV/5c – jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezení OX – obřanská vybavenost vyšší – specifická 
(původně VLa – výroba lehká specifická). V regulativu pro 
funkci OX je uvedeno: „Plochy občanské vybavenosti 
specifické jsou územím využitým pro areály výstaviště 
celoměstského významu. Zástavba je tvořena především 
solitérními objekty občanského vybavení s výstavními 
prostory, víceúčelovými sály, souvisejícími zařízeními pro 
administrativu, obchod, stravování a technické zázemí.“ 
Regulativ dále vylučuje možnost bydlení. Lokalita bude 
soužit činnostem zaměřeným na výstavnictví, kongresové a 
semenářové aktivity, vzdělávací, sportovní a volnočasové 
aktivity a doprovodné služby.  

- XVIIb/34 – jedná se o o plochu, která je situována v severní 
části ulice S.K. Neumanna, v k.ú. Pardubice (původní 
funkční využití SMa – smíšené území městské – specifické). 
XVIIb. změna Územního plánu města Pardubic vymezila tuto 
plochu jako stabilizovanou s funkcí BP (bydlení 
nízkopodlažní předměstské). Na základě společných jednání 
ve věci XVIIb. změny Územního plánu města Pardubic, které 
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se uskutečnily ve dnech 20.8.2015 a 9.9.2015, bylo 
dohodnuto, že lokalita XVIIb/34 zůstane v původním 
funkčním využití SMa (smíšené území městské – specifické). 
Dle pořizovatele jsou požadavky bydlení splněny i ve funkční 
ploše SMa a žadatel není omezen ve svých právech. KHS 
nadále požaduje, aby byla loklaity XVIIb/34 ponechána 
v původním funkčním využití SMa (smíšené území městské 
– specifické). 

- XVIIb/37a (jižní část – a1 a severní části a2) – jedná se o 
lokalitu s navrženým funkčním vymezení OV (občanská 
vybavenost vyšší), která je situována v k.ú. Staré Čívice, 
severně od stávající silnice č. I/2. Plocha XVIIb/37a bude 
rozdělena, vzhledem k zasažení negativními důsledky 
provozu na přilehlé stávající silnici č. I/2, na 2 části, a to na 
jižní část (XVIIB/37a1) a severní část (XVIIb/37a2). Plocha 
XVIIB/37a2 by mohla být využita pro např. areál senior 
centra, chráněného bydlení apod. V ploše XVIIb/37a1 
nebudou umisťovány stavby pro bydlení. Pro lokalitu 
XVIIb/37a je stanovena podmínka etapizace – nejprve bude 
realizována zástavba na ploše XVIIb/37a1 a teprve poté 
bude realizována zástavba na ploše SVIIB/37a2. Západně 
od plochy XVIIB/37a je navržena plocha s funkční VLf 
(výroba lehká v lokalitě Městské industriální zóny). 
V regulativu pro funkci VLf je uvedeno: „Plochy lehké výroby 
v lokalitě jsou územím využitým pro výrobu a výrobní služby, 
které zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, 
mají značné nároky na přepravu, ale negativní vlivy jejich 
provozu nepřesahují hranice areálu.“KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení a ubytování v ploše XVIIb/37a2 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
stávající silnice č. I/2. V další fázi řízení (územní řízení 
apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na stávající silnici č. I/2. 

 
 
 

Magistrát Pardubice, odbor životního prostředí 
č.j. OŽP/11065/2015/Ves  podán dne 16. 3. 2015 pod č.j. MmP 16214/2015 
Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
nemáme k předloženým variantám změn územního plánu námitek.  
 
Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nesouhlasíme se změnami ve variantě 2 v těchto 
lokalitách č.: 

Dle zákona č. 114/1992 Sb., § 77a odst. 4 
písm. x) krajské úřady uplatňují 
stanoviska k zásadám územního rozvoje 
a k územním plánům obcí s rozšířenou 
působností z hlediska zájmů chráněných 
tímto zákonem a dále k ostatním 
územním plánům a regulačním plánům z 
hlediska zájmů chráněných tímto 
zákonem, není-li příslušný jiný orgán 
ochrany přírody.  
Z výše uvedeného vyplývá, že vyjádření 
MmP, odboru životního prostředí není v 
rámci procesu pořízení XVIIb. změny 
ÚPmP závazné.  

6a) a 6b) – nesouhlasíme se zmenšením lokálního biocentra, které 
způsobí snížení ekologické stability území a negativní zásah do 
údolní nivy, 
 

Lokalita XVIIb/6a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 3.10.2016 a 
5.10.2016 vyřadit celou lokalitu z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

11) – pozemek požadujeme zachovat jako krajinou zeleň, která tvoří 
nivu registrovaného významného krajinného prvku Staré Labe u 
Cihelny. 
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37) – pozemky zachovat jako zeleň městskou přírodního charakteru, 
která tvoří nivu Podolského potoka pro posílení funkce lokálního 
biokoridoru.   
 

Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

Změny v lokalitě č. 70) a 71) je nutné projednat s OŽP Krajského 
úřadu, který je kompetentní k zásahu do regionálního biocentra. 

Ostatní vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  V ostatních lokalitách nemáme námitek k předloženému návrhu 

XVIIb. změny ÚP města Pardubice za předpokladu, že navrženou 
změnou bude zachována funkčnost lokálního územního systému 
ekologické stability vymezeného dle zpracované Revize lokálního 
ÚSES a plánu ÚSES pro území ORP Pardubice, která byla pro MmP 
zpracována v roce 2010. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, je příslušným orgánem 
státní správy Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství. 
Obecně se z hlediska uvedeného zákona o lesích jednoznačně jeví 
jako vhodnější varianta č. 1. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, je příslušným 
orgánem státní správy Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství. 
 
Oddělení vodního hospodá řství:  
Z vodohospodářského hlediska nadále trváme na respektování 
aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje a dodržování zásady nezvyšovat odtok srážkových vod 
v povodí  Spojilského odpadu na pravém břehu řeky Chrudimky. 
Levý břeh řeky Labe mezi mosty do sídliště Polabiny a gen. Svobody 
není protipovodňově ochráněn. 

Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ 6770/2015/OŽPZ/Se 2015  podán dne 24. 3. 2015 pod č.j. MmP 18143/2015 
Vodoprávní ú řad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek)  
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za podmínek 
stanovených u jednotlivých návrhových ploch nejsou k návrhu 
námitky ani připomínky. Z tohoto hlediska nepreferujeme žádnou z 
variant oproti druhé.  

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
 
 

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 variantnímu návrhu územně 
plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů.  

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
 

Orgán ochrany  přírody (zpracovatel RNDr. Vladimír Vrána, Ing. 
Jana Svobodová)  
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, požaduje zachování prostorových a 
funkčních parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, 
aby byla zajištěna plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.  
Konkrétně požaduje:  
1. Zákres hranic Zachování regionálního biocentra RBC 914 
Meandry Chrudimky, i RBC 1949 Nemošice - Drozdice tak, jak bylo 
vymezeno v ZÚR Pk. Funkční využití všech ploch biocentra musí být 
takové, aby jednoznačně umožňovalo zachování a funkčnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
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biocentra; nelze tedy mít zakreslenu hranici biocentra tak, že uvnitř 
biocentra budou plochy umožňující např. stavby (př. západní část 
biocentra severně Nemošic).  

2. Odůvodnění vymezení dvou lokálních biokoridorů, které nemají 
návaznost na ÚSES Územního plánu Ostřešany, případně jejich 
přemístění tak, aby byla zachována návaznost na sousední prvky.  

Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

3. Vyloučení návrhu plochy pro výstaviště umístěné do lokálního 
biocentra LBC 7 Podkova (lokalita č. 6, varianta 2). Umístěním 
výstaviště by došlo ke zhoršení funkčnosti lokálního biocentra, které 
je součástí nadregionálního biokoridoru, což je mj. v rozporu se čl. 
110c ZÚR PK. Umístění rozvojové plochy v podstatě degraduje 
plošný prvek ÚSES, kterým biocentrum je, na prvek liniový, navíc 
vzhledem k okolním plochám nenavazující na přírodní složky okolní 
krajiny. Pro celou lokalitu (tedy pro plochy XVIIb/6 i XVIIb/6b) 
požadujeme zachování regulativu KZ – zeleň krajinná. 

 
Lokalita XVIIb/6a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 3.10.2016 a 
5.10.2016 vyřadit celou lokalitu z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

4. Doplnění podmínky nepřípustného využití v plochách ZR, KZ a 
KR. Tyto plochy by měly týt nezastavitelné s výjimkou umístění 
liniových staveb, které tyto plochy kříží. Tato podmínka vychází z čl. 
112 ZÚR Pk, který se zabývá ochranou koridorů a biocenter 
regionální a nadregionální úrovně.  

Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

Lokalita 70 (varianta 2) navrhuje plochu zeleně do regionálního 
biocentra RBC 916 Pardubické Labe. Umístěním zástavby dle 
současného návrhu využití by vedlo ke zhoršení stavu funkčnosti 
ÚSES. Ponechání nově navrhovaných regulativů povede k další 
neodůvodněné zástavbě ploch, určených primárně jako plochy 
zeleně. 

Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

5. Požadujeme vypuštění obou rozvojových ploch, označených ve 
variantě 2 jako lokalita 37 (plochy XVIIb/37a plochy XVIIb/37b). 
Umístěním obou ploch je neúměrně zúžován lokální biokoridor jdoucí 
v trase původního toku Podolky. Zúžením dojde k vytvoření úzkého 
dlouhého obestavěného koridoru, který z hlediska funkcí nebude 
dostatečně zajišťovat potřeby biokoridoru.  

Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

6. Plochy XVIIb/86a plochy XVIIb/86b zasahují do lokálního 
biokoridoru vedeného podél Brozanského odpadu. Požadujeme tyto 
plochy (z hlediska jejich hranic) upravit tak, aby pro lokální biokoridor 
zůstaly zachovány alespoň minimální šířkové parametry (20 m šířky), 
a tedy území bez zpevněných ploch staveb apod. Opět 
zdůrazňujeme nutnost stanovení jediného funkčního regulativu pro 
plochu ÚSES, tedy vymezení tak, aby plochy ÚSES měly jiný 
regulativ než plochy jiné, např. uvažované rozvojové.  

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

7. Požadavek na zachování alespoň minimálních šířkových 
parametrů regionálního biokoridoru platí pro obě jeho větve v lokalitě 
Lány na Důlku, v území vymezeném na jihu železniční tratí a na 
severu tokem Labe. Týká se to všech uvažovaných rozvojových 
lokalit, zejména č. XVIIb/84 a obou částí lokality 72 (XVIIb/72a a 
XVIIb/72b).  

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

Rozvojová plocha 119z bezprostředně navazuje na zvláště chráněné 
území – přírodní památku Nemošická stráň, s funkčním využitím 
výroba lehká. Požadujeme stanovit pro tuto plochu omezení, které 
bude spočívat v tom, že stavby není možné umísťovat až k samé 
hranici pozemku. Důvodem tohoto požadavku je zachování porostů 
ve stávajícím zvláště chráněném území; pokud by stavby byly 
umístěny až těsně ke stávajícím porostům, potom bude s poukazem 
na bezpečnost staveb uplatňován požadavek na kácení. Takovýto 
požadavek je však zcela v rozporu s předmětem ochrany i 
podmínkami péče tohoto zvláště chráněného území.  

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
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Rozvojové plochy XVIIb/5a a XVIIb/5c západně od Dražkovic 
zasahují bezprostředně k místní vodoteči; nesmyslně se tím 
zasahuje do ekostabilizační funkce významného krajinného prvku 
vodní tok a jeho niva. Požadujeme obě plochy vypustit z dalšího 
projednávání, nebo je v západní části zmenšit tak, aby byla zajištěna 
průchodnost břehu podél toku, a tím i návaznost plochy s 
regulativem KZ (umístěné mezi obě uvedené rozvojové plochy) na 
širší okolí.  

Lokalita XVIIb/5a , b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 zahrnout lokalitu do ploch 
dopravní infrastruktury.  
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.)  

Dle § 17 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), je v tomto případě 
k vyjádření podle § 5 odst. 2 zákona kompetentní Ministerstvo 
životního prostředí. 

 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “lesní zákon“), uplat ňujeme k předloženému 
návrhu územně plánovací dokumentace „XVIIb. Změna územního 
plánu města Pardubice“, následující stanovisko :  
Z textu návrhu XVIIb. Změny územního plánu města Pardubice 
vyplývá, že vymezuje nové zastavitelné plochy, které vyžadují zábor 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL), a to 
rozdílně v řešení varianty č. 1 a varianty č. 2. Dle textu části 
Odůvodnění kap. n) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkce lesa“ se jedná o následující plochy:  
Varianta č. 1  
- lokalita č. XVIIb/16 - nově navržený způsob využití RS Sportovní 
areály, zábor PUPFL 0,8535 ha  
- lokalita č. XVIIb/17 – nově navržený způsob využití Plochy plnící 
funkce lesa, tj. nejedná se o zábor PUPFL  
- je dotčeno ochranné pásmo lesa (do 50 m od okraje lesa) 
umístěním lokalit XVIIb/10, XVIIb/38, XVIIb/67, XVIIb/74, XVIIb/78 a 
XVIIb/81  
Varianta č. 2  
- lokalita č. XVIIb/7 - nově navržený způsob využití VL Výroba lehká, 
zábor PUPFL 0,4317 ha  
- lokalita č. XVIIb/93a – nově navržený způsob využití VS Výrobní 
služby, zábor PUPFL 1,6203 ha  
- lokalita č. XVIIb/93b – nově navržený způsob využití DS Systém 
železniční dopravy, zábor PUPFL 0,4820 ha  
- je dotčeno ochranné pásmo lesa (do 50 m od okraje lesa) 
umístěním lokalit XVIIb/7, XVIIb/9, XVIIb/37, XVIIb/48 a XVIIb/93. 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona je orgán 
státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje věcně a 
místně příslušným orgánem státní správy k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci obce s rozšířenou působností.  
Ve svém stanovisku vychází krajský úřad z porovnání obou 
předložených variantních řešení a především z jejich dopadu na 
PUPFL. Ochrana PUPFL a zájem na zachování lesa jsou stanoveny 
jako hlavní účel definovaný lesním zákonem, § 13 lesního zákona 
výslovně uvádí, že „veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 
musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich 
využití k jiným účelům je zakázáno.“ Dále je z tohoto ustanovení 
lesního zákona zřejmé, že orgán státní správy lesů může z tohoto 
zákazu udělit výjimku, předpokladem je však skutečnost, že se bude 
jednat o pozemky méně významné z hlediska plnění všech funkcí, 
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které jsou pro les jako důležitou složku životního prostředí 
definovány.  
Stanovisko k variant ě č. 1:  
Varianta č. 1 obsahuje řešení, které v případě lokality č. XVIIb/16 
reaguje na již realizovaný způsob využívání lokality. Doporučujeme 
přehodnotit rozsah plánovaného záboru v souvislosti s reálnou 
potřebou (rozvoj sportovního areálu) v severní části plochy, kde 
doporučujeme zapracovat podmínku povinnosti zachovat kvalitní 
stávající zeleň. Plocha č. XVIIb/17 je navržena převést do ploch 
plnících funkce lesa, k této lokalitě nemáme připomínky. 

 
Lokalita XVIIb/16 a 17 - Vypořádáno v 
XVII.b změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

Stanovisko k variant ě č. 2:  
Návrh řešení všech tří lokalit obsažený ve variantě č. 2 představuje 
celkový zábor PUPFL cca 2,6 ha.  
Lokalita č. XVIIb/7 představuje z pohledu orgánu státní správy lesů 
nevhodně tvarově i situačně navržený zásah do ucelené plochy 
souvislých lesních porostů. Pokud se vlastník předmětného lesního 
pozemku domnívá, že k převedení pozemku do PUPFL došlo v 
rozporu s právními předpisy, je třeba řešit situaci s místně 
příslušným orgánem státní správy lesů (odbor životního prostředí 
Magistrátu města Pardubic) změnou druhu pozemku. 

 
Lokalita XVIIb /7 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

Lokalita č. XVIIb/93a: Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné lesní 
pozemky se nacházejí v území městské aglomerace, v sousedství 
průmyslové zóny (Semtín, chemické provozy Explosia, Synthesia 
apod.) a dopravně zatížené komunikace I/37, je nutno předmětné 
lesní porosty hodnotit (kromě funkce dřevoprodukční) jako zásadní 
nositele významných mimoprodukčních funkcí, kterými jsou v dané 
lokalitě zejména funkce bioklimatická, ekologická a envirometální 
(pozitivní účinky na ovzduší, půdu a vodu), hygienická (izolují zdroje 
nečistot v ovzduší a utlumují jejich šíření, protihlukové působení), 
krajinotvorná, p ůdoochranná. Zachování lesních porostů v takto 
exponovaném území tedy představuje významný pozitivní vliv na 
životní prostředí. Na posuzovaných pozemcích se nachází lesní 
porosty označené dle platné lesní hospodářské osnovy LHO 
Pardubice (platnost od 01.01.2005 do 31.12.2014) jako 22Dc4 a 
22Dd4, celková plocha 1,5 ha, současný věk 49 let, zakmenění 9, 
současné zastoupení dřevin topol, lípa, dub, bříza. Na plnění výše 
uvedených funkcí lesa nemá ani nemůže mít zásadní vliv skutečnost, 
že se v dřevinné skladbě vyskytuje dřevina dub červený, který je z 
hlediska hodnocení původnosti druhů dřevin kvalifikován jako 
nepůvodní. V řešeném území města Pardubice a jeho okolí je 
lesnatost podprůměrná, z tohoto důvodu je zachování stávající lesní 
zeleně zejména v souvislosti s výše uvedenými mimoprodukčními 
funkcemi lesa nutno považovat jako zásadní. V kontextu s výše 
uvedeným krajský úřad konstatuje, že pro navrhovaný záměr (využití 
plochy jako VL Výroba lehká) je třeba využít, popř. vyhledat a 
navrhnout, jiné rozvojové lokality, které nebudou v konfliktu s lesními 
pozemky jako významnou složkou životního prostředí. Změna ploch 
plnících funkce lesa na lokalitě XVIIb/93a na rozloze 1,6 ha k jinému 
využití není z pohledu orgánu státní správy lesů pro další rozvoj 
města nezbytná, naopak úbytkem zeleně by došlo k zhoršení 
životního prostředí pro obyvatele města.  

Lokalita XVIIb/93a – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 5.5.2017 evidované 
pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou a to v rozsahu 
navrženém ve variantě č.2 v dokumentaci 
Změny upravené a zaslané dotčenému 
orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy 
rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. 
Rosice nad Labem), v rámci etapizace 
bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a 
nelze umístit stavbu hlavní do doby, než 
bude pozemek parc. č. 129/3 v k.ú. 
Trnová (cca 3,8 ha), která je podle 
platného územního plánu součástí plochy 
lesa (PL), plnit funkci lesa (bude součástí 
pozemků určených k plnění funkce lesa) 
dále jen „PUPFL“)) a bude provedeno 
jeho zalesnění, v návrhu Změny bude 
rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je 
zpracování regulačního plánu vyvoláno 
výhradní potřebou jiné osoby podmiňuje 
se úplnou úhradou nákladů na zpracování 
návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů a na mapové 
podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů.  

Lokalita č. XVIIb/93b : Z textu odůvodnění navržené lokality není 
zřejmé, zda se jedná o řešení převzaté např. ze ZUR jako veřejně 
prospěšné stavby, není obsaženo odůvodnění záměru ani 
vyhodnocení dopadu záměru na PUPFL, což je povinností 
předkladatelů územních dokumentací, která vyplývá z ust. § 14 
lesního zákona. Tyto skutečnosti je nutno pro možnost posouzení 
záměru do územně plánovací dokumentace doplnit.  

 
Lokalita XVIIb /93b - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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K lokalitám, jejichž umístěním má být dotčeno ochranné pásmo lesa 
do 50 m od okraje lesa, (varianta č. 1: lokality č. XVIIb/10, XVIIb/38, 
XVIIb/67, XVIIb/74, XVIIb/78 a XVIIb/81, varianta č. 2: lokality č. 
XVIIb/7, XVIIb/9, XVIIb/37, XVIIb/48 a XVIIb/93) orgán státní správy 
lesů konstatuje, že se ochranné pásmo lesa představuje omezení, 
které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a které je nutno při 
výstavbě nových staveb respektovat. Důvodem je jednak ochrana 
lesa před negativním působením staveb na les, jednak také ochrana 
staveb před důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící 
nemovitosti. Při popisu jednotlivých lokalit, popř. popisu podmínek 
pro jejich realizaci a umístění nových staveb, v textové části 
územního plánu požadujeme tuto skutečnost uvést. V této souvislosti 
uplat ňuje orgán státní správy lesů podmínku zachování 
vzdálenosti staveb od okraje lesa minimáln ě 25 m.  
Vzhledem k výše uvedeným důvodům orgán státní správy lesů 
uplatňuje souhlasné stanovisko k variant ě č. 1 „XVIIb. Změna 
územního plánu města Pardubice“, nesouhlasíme s řešením 
navrženým ve variant ě č. 2 „XVIIb. Změna územního plánu města 
Pardubice“. 

 
Podmínky se týkají umísťování 
konkrétních staveb, mimo možnosti řešení 
v územním plánu. 

 

 
 
 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
navazující stanovisko KrÚ 2785/2016/OŽPZ/TI podán dne 12. 2. 2016 pod č.j. MmP 10787/2016 

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel RNDr. Vladimír Vrána) 

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny není proti dopracované 
dokumentaci Změny XVIIb územního plánu Pardubice zásadních 
připomínek. I nadále přetrvává nesouhlas se zásahem do lesních 
porostů, ke kterému má dojít v lokalitě nově zastavitelné plochy na 
severním okraji zástavby místní části Rosice nad Labem - změna 
XVIIb/93a - pro výrobní služby VS. 

Lokalita XVIIb/93a – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 5.5.2017 evidované 
pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou a to v rozsahu 
navrženém ve variantě č.2 v dokumentaci 
Změny upravené a zaslané dotčenému 
orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy v 
rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. 
Rosice nad Labem), v rámci etapizace 
bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a 
nelze umístit stavbu hlavní do doby, než 
bude pozemek parc. č. 129/3 v k.ú. 
Trnová (cca 3,8 ha), která je podle 
platného územního plánu součástí plochy 
lesa (PL), plnit funkci lesa (bude součástí 
pozemků určených k plnění funkce lesa) 
dále jen „PUPFL“)) a bude provedeno 
jeho zalesnění, v návrhu Změny bude 
rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je 
zpracování regulačního plánu vyvoláno 
výhradní potřebou jiné osoby podmiňuje 
se úplnou úhradou nákladů na zpracování 
návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů a na mapové 
podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  

Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, je v tomto případě v 
kompetenci Ministerstva životního prostředí. 
Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. -Jana Klapková)  
K návrhu územně plánovací dokumentace „XVIIb. Změna územního 
plánu města Pardubice", upravenému na základě dvou jednání 
uskutečněných dne 20. 8. 2015 a dne 14. 12. 2015 za účasti 
zástupců Statutárního města Pardubice a odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Pardubického kraje, uplatňujeme podle ustanovení 
§ 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"lesní zákon"), následující stanovisko. Toto stanovisko nahrazuje 
stanovisko krajského úřadu čj.: KrÚ 6770/201 5/OŽP/Se ze dne 20. 
3. 2015 v části stanoviska orgánu státní správy lesů. 
Z upraveného textu územně plánovací dokumentace, kterou je návrh 
„XVIIb. Změny územního plánu města Pardubice; vyplývá, že tato 
územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) vymezuje nové 
zastavitelné plochy, které vyžadují zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL), a lo rozdílně v řešení varianty č. 1 a 
varianty č. 2. Dle textu části Odůvodnění kap. n) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa" se jedná o 
následující plochy: 
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Varianta č. 1 
- lokalita č. XVIIb/16 - nově navržený způsob využití RS 

Sportovní areály, zábor PUPFL 0,8535 ha 
- lokalita č. XVIIb/17 - nově navržený způsob využití Plochy 

plnící funkce lesa, tj. nejedná se o zábor PUPFL 
- je dotčeno ochranné pásmo lesa (do 50 rn od okraje lesa) 

umístěním lokalit XVIIb/10, XVIIb/38, XVIIb/67, XVIIb/74, 
XVIIb/78 a XVIIb/31 

Varianta č. 2 
- lokalita č. XVIIb/7 - nově navržený způsob využití VL Výroba 

lehká, zábor PUPFL 0,63 ha (po donodě s orgánem státní 
správy lesů by, upraven tvar navržené plochy, a tím došlo k 
navýšení záboru PUPFL oproti stavu návrhu ÚPD ke dni 
vydání stanoviska čj.: KrÚ 6770/2015/OŽP/Se), lokalita č. 
XVIIb/93a - nově navržený způsob využití VS Výrobní 
služby, zábor PUPFL 1,6203 ha lokalita č. XVIIb/93b - nově 
navržený způsob využití DS Systém železniční dopravy, 
zábor PUPFL 0,4820 ha je dotčeno ochranné pásmo lesa 
ído 50 m od okraje lesa) umístěním lokalit XVIIb/7, XVIIb/9, 
XVIIb/37, XVIIb/48 a XVIIb/93. 

Stanovisko k variant ě č. 1: 
Varianta č. 1 obsahuje řešení, které v případě lokality č. XVIIb/16 
reaguje na již realizovaný způsob využívání lokality. Doporu čujeme 
přehodnotit rozsah plánovaného záboru v souvislosti s  reálnou 
pot řebou  (rozvoj sportovního areálu) v severní části plochy, kde 
doporučujeme zapracovat podmínku povinnosti zachovat kvalitní 
stávající zele ň. Plocha č. XVIIb/17 je navržena převést do ploch 
plnících funkce lesa, k této lokalit ě nemáme p řipomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokalita XVIIb/16 a 17 - Vypořádáno v 
XVII.b změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

 
 

Stanovisko k variant ě č. 2: 
Návrh řešení všech tří lokalit obsažený ve variantě č. 2 představuje 
celkový zábor PUPFL cca 2,6 ha. 
Lokalita č. XVIIb/7 představuje z pohledu orgánu státní správy lesů 
zásah do ucelené plochy souvislých lesních porostů. Vzhledem k 
tomu, že se v tomto případe jedná o rozšíření stávajícího výrobního 
areálu, které logicky nelze realizovat na jiném místě, orgán státní 
správy lesů podmínil svůj souhlas s navrženým řešenim podmínkou 
úpravy tvaru lokality tak, aby nedocházelo k nevhodnému rozdělení 
lesního komplexu. S návrhem upraveného řešení lokality č. 
XVIIb/7 souhlasíme. 

 
Lokalita XVIIb/7 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

Lokalita č. XVIIb/93a:  Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné lesní 
pozemky se nacházejí v území městské aglomerace, v sousedství 
průmyslové zóny (Semtín, chemické provozy Explosia, Synthesia 
apod.) a dopravně zatížené komunikace I/37, je nutno předmětné 
lesní porosty hodnotit (kromě jejich funkce dřevoprodukční) jako 
zásadní nositele významných mimoprodukčních funkcí, kterými jsou 
v dané lokalitě zejména funkce bioklimatická, ekologická a 
envirometální  (pozitivní účinky na ovzduší, půdu a vodu), 
hygienická  (izolují 
zdroje nečistot v ovzduší a utlumují jejich šíření, protihlukové 
působení), krajinotvorná, p ůdoochranná . Zachování lesních 
porostů v takto exponovaném území tedy představuje významný 
pozitivní vliv na životní prostředí. Na posuzovaných pozemcích se 
nachází lesní porosty označené dle platné lesní hospodářské osnovy 
LHO Pardubice (platnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024) jako 22Dc5 
(částečně 22Dd3), celková plocha 1,64 ha, současný věk 49 let, 
zakmenění 9, současné zastoupení dřevin lípa 50%, dub 45%, topol 
4%, bříza 1%. Na plnění výše uvedených funkcí lesa nemá ani 
nemůže mít zásadní vliv skutečnost, že se v dřevinné skladbě 
vyskytuje dřevina dub červený, který je z hlediska hodnocení 
původnosti druhů dřevin kvalifikován jako dřevina nepůvodní. V 
řešeném území města Pardubice a jeho okolí je lesnatost 

 

Lokalita XVIIb/93a – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 5.5.2017 evidované 
pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou a to v rozsahu 
navrženém ve variantě č.2 v dokumentaci 
Změny upravené a zaslané dotčenému 
orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy 
rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. 
Rosice nad Labem), v rámci etapizace 
bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a 
nelze umístit stavbu hlavní do doby, než 
bude pozemek parc. č. 129/3 v k.ú. 
Trnová (cca 3,8 ha), která je podle 
platného územního plánu součástí plochy 
lesa (PL), plnit funkci lesa (bude součástí 
pozemků určených k plnění funkce lesa) 
dále jen „PUPFL“)) a bude provedeno 
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podprůměrná, z tohoto důvodu je zachování stávající lesní zeleně 
zejména v souvislosti s výše uvedenými mimoprodukčními funkcemi 
lesa nutno posuzovat jako zásadní. V kontextu s výše uvedenými 
skutečnosti krajský úřad konstatuje, že pro navrhovaný záměr 
(využití plochy jako VL Výroba lehká) je třeba využít, popř. vyhledat a 
navrhnout, jiné rozvojové lokality, které nebudou v konfliktu s lesními 
pozemky jako významnou složkou životního prostředí. Změna ploch 
plnících funkce lesa na lokalitě XVIIb/93a na rozloze 1,6 ha k jinému 
využití není z pohledu orgánu státní správy lesů pro další rozvoj 
města nezbytná, naopak úbytkem zeleně by došlo k zhoršení 
životního prostředí pro obyvatele města. Při posouzení problematiky 
navrženého záboru PUPFL krajský úřad vycházel i další legislativy 
na úseku státní správy lesů, zejména vyhlášky ministerstva 
zemědělství č. 777/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo 
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, neboť v souladu s § 3 této vyhlášky je orgánu státní 
správy lesů při rozhodování o odnětí PUPFL stanovena povinnost 
posoudit ekonomické a společenské zdůvodnění požadavku. Krajský 
úřad při hodnocení předmětné lokality dospěl k závěru, že veřejný 
zájem na zachování lesa převažuje nad důvodem pro navržené 
odnětí PUPFL pro plochy výrobních služeb (záměr vybudování 
prodejny automobilů, autoservisu). S umíst ěním lokality 
č.XVIIb/93a nesouhlasíme. 

jeho zalesnění, v návrhu Změny bude 
rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je 
zpracování regulačního plánu vyvoláno 
výhradní potřebou jiné osoby podmiňuje 
se úplnou úhradou nákladů na zpracování 
návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů a na mapové 
podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů.  

Lokalita č. XVIIb/93b:  Z textu odůvodnění navržené lokality je 
zřejmé, že se jedná o záměr, který je v souladu ZUR Pk, kde je 
vymezen jako koridor veřejně prospěšné stavby. S umíst ěním 
lokality č.XVIIb/93a souhlasíme. 

 
Lokalita XVIIb /93b - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

K lokalitám, jejichž umístěním má být dotčeno ochranné pásmo lesa 
do 50 m od okraje lesa (tj. varianta č. 1: lokality č. XVIIb/10, 
XVIIb/38, XVIIb/67, XVIIb/74, XVIIb/78 a XVIIb/81, varianta č. 2: 
lokality č. XVIIb/7, XVIib/9, XVIIb/37, XVIIb/48 a XVIIb/93) orgán 
státní správy lesů konstatuje, že se ochranné pásmo lesa 
představuje omezení, které vyplývá ze zákona o lesích č. 289/1995 
Sb. a které je nutno při výstavbě nových staveb respektovat. 
Důvodem je jednak ochrana lesa před negativním působením staveb 
na les, jednak také ochrana staveb před důsledky např. pádu stromu 
či větví na sousedící nemovitosti. Při popisu jednotlivých lokalit, popř. 
popisu podmínek pro jejich realizaci a umístění nových staveb, v 
textové části územního plánu požadujeme tuto skutečnost výslovně 
uvést. V této souvislosti uplatňujeme podmínku zachování 
vzdálenosti nových staveb od okraje lesa minimálně 20 m. 
Odůvodnění: 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona je orgán 
státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje věcně a 
místně příslušným orgánem státní správy k uplatnění stanoviska k 
územně plánovací dokumentaci obce s rozšířenou působností. Ve 
svém stanovisku vychází krajský úřad z porovnání obou 
předložených variantních řešení a především z jejich dopadu na 
PUPFL. Ochrana PUPFL a zájem na zachování lesa jsou stanoveny 
jako hlavní účel definovaný lesním zákonem, § 13 lesního zákona 
výslovně uvádí, že „veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 
musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich 
využití k jiným účelům je zakázáno." Dále je z tohoto ustanovení 
lesního zákona zřejmé, že orgán státní správy lesů může z tohoto 
zákazu udělit výjimku, předpokladem je však skutečnost, že se bude 
jednat o pozemky méně významné z hlediska plnění všech funkcí, 
které jsou pro los jako důležitou složku životního prostředí 
definovány. Zároveň je orgán státní správy lesů povinen vyhodnotit, 
zda důvod pro odnětí lesních pozemků pro plnění funkcí lesa 
převažuje nad veřejným zájmem na zachování lesa, protože 
plánování jiného využití lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je 
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možné jen v nezbytně nutných případech a musí být náležitě 
odůvodněno. Pro co možná nejobjektivnější náhled na řešení 
problematiky krajský úřad požádal o odborné posouzení znalecký 
ústav, kterým je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem, pobočka Hradec Králové. 
Z tohoto odborného posouzení sp.zn. 4573/2012 je zřejmé, že lesní 
porost na lokalitě č. XVIIb/93a plni mnoho rnimoproclukčních funkcí 
lesa (funkce ochrany přírody, funkce 
bariérová, krajinotvorná, desukční, půdoochranná, protierozní) a jeho 
význam jako funkční součásti životního prostředí lze považoval za 
veřejný zájem na zachování lesa. 
Závěr: Vzhledem k výše uvedeným d ůvodům uplat ňujme 
souhlasné stanovisko orgánu státní správy les ů pro variantu č. I 
„XVIIb. Zm ěna územního plánu m ěsta Pardubice", 
nesouhlasíme s umíst ěním lokality č. XVII93a, jak je navrženo ve 
variant ě č. 2 „XVIIb. Zm ěna územního plánu m ěsta Pardubice". 

 
 
 
 

 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
navazující stanovisko KrÚ 26323/2016/OŽPZ/TI podán dne 8.6. 2016 pod č.j. MmP 39099/2016 
Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Ing. Jana Svobodová)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska 
zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., i ochraně přírody a 
krajiny (dále jen zákon), v platném znění, nesouhlasí se zásahem do 
lesních porostů, ke kterému má dojít v lokalitě nově zastavitelné 
plochy na severním okraji zástavby místní části Rosice nad Labem - 
změna XVIIb/93a - pro výrobní služby VS. 
Všechny lesní pozemky jsou ze zákona významným krajinným 
prvkem. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním 
a ničením. Využívají se pouze ta, aby nebyla narušena jejich obnova 
a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Stav 
uvedeného pozemku je popsán dle platných hospodářských osnov 
Pardubice (509819) jako uspokojivý, což potvrzuje i vyjádření 
Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí, č.j. 
MmP/29497/2016/Me. Z výše uvedeného vyplývá, že změnou využití 
této plochy a její následnou zástavbou by došlo ke zničení funkčního 
významného krajinného prvku, což je v rozporu se zájmy ochrany 
přírody.  

 
Lokalita XVIIb/93a – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 5.5.2017 evidované 
pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou a to v rozsahu 
navrženém ve variantě č.2 v dokumentaci 
Změny upravené a zaslané dotčenému 
orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy 
rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. 
Rosice nad Labem), v rámci etapizace 
bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a 
nelze umístit stavbu hlavní do doby, než 
bude pozemek parc. č. 129/3 v k.ú. 
Trnová (cca 3,8 ha), která je podle 
platného územního plánu součástí plochy 
lesa (PL), plnit funkci lesa (bude součástí 
pozemků určených k plnění funkce lesa) 
dále jen „PUPFL“)) a bude provedeno 
jeho zalesnění, v návrhu Změny bude 
rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je 
zpracování regulačního plánu vyvoláno 
výhradní potřebou jiné osoby podmiňuje 
se úplnou úhradou nákladů na zpracování 
návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů a na mapové 
podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

 

 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)  
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zýákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňujeme stanovislo k „doplněnému odůvodnění plochy 
změny XVIIb/93a, vymezené v návrhu XVIIb. Změny ÚP Pardubice 
pro záměr realizace značkového autoservisu Mercedes – Benz.  
Z předloženého doplněného textu nejsou zřejmé žádné nové 
skutečnosti, které by mohly být zásadním důvodem pro změnu 
dosavadních stanovisek a vyjádření orgánu státní správy lesů 
krajského úřadu k této lokalitě v rámci projednávání změny č. XVIIb. 
ÚP Pardubice. Zůstává tedy v platnosti v celém rozsahu stanovisko 
orgánu státní správy lesů krajského úřadu č.j. KrÚ 
2785/2016/OŽPZ/TI ze dne 10.2.2016. V této souvislosti považujeme 
za potřebné zdůraznit, že pro objektivní posouzení lokality krajský 
úřad požádal o odborné posouzení znalecký ústav, kterým je Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Hradec 
Králové.  
Z tohoto odborného posouzení sp.zn. 4573/2012 je zřejmé, že lesní 
porost na lokalitě č. XVIIb/93a plní mnoho mimoprodukčních funkcí 
lesa (funkce ochran přírody, funkce bariérová, krajinotvorná, 
desukční, půdoochranná, protierozní) a jeho význam jako funkční 
součásti životního prostředí lze považovat za veřejný zájem na 
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zahování lesa. Na plnění výše uvedených funkcí lesa nemá ani 
memůže mít zásadní vliv skutečnost, že se v dřevinné skladbě 
vyskytuje dřevina dub červený, který je z hlediska hodnocení 
původnosti druhů dřevin kvalifikován jako dřevina geograficky 
nepůvodní, navíc jeho zastoupení v hodnoceném lesním porostu činí 
cca 15% (jak bylo krajskému úřadu potvzeno dvěma stanovisky 
Magistrátu města Pardubice, odboru životního prostředí, a to č.j. 
MmP/29497/2016/Me ze dne 4.5.2016 a Opakovaným vyjádřením 
k záměru záboru PUPFL, obsaženému v návrhu „XVIIb. změny 
územního plánu města Pardubice č.j. MmP/37720/2016/Me ze dne 
2.6.2016). 
Druhová skladba listnatých dřevin na předmětných lesních 
pozemcích odpovídá danému stanovišti (lesnímu typu a lesnímu 
vegetačnímu stupni). Lesy jsou součástí pásu lesa založeného v 70-
tých letech k oddělení průmyslové zóny (areál chemických závodů 
Syntesie Semtín) od obytné zástavby, plnění bariérové funkce a 
ochrany před tlakovou vlnou je pro předmětný lesní komplex 
nezpochybnitelná.  
K ověření této skutečnosti si orgán státní správy lesů vyžádal 
posouzení situace v předmětné lokalitě u Obvodního báňského 
úřadu pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové. Jak je zřejmé z jeho vyjádření č.j. SBS 
17560/2016/OBÚ-90/1 ze dne 27.5.2016, je poloha předmětných 
lesních pozemků vůči bezpečnostním pásmům organizace Explosia 
a.s., nakládající s výbušninami, v pátém bezpečnostním pásmu, 
resp. hranice mezi čtvrtým a pátým bezpečnostním pásmem leží 
přibližně paralelně se severní hranicí těchto pozemků, cca 710m 
severně od pozemku 268/1 v k.ú. Rosice. S ohledem na blízkost 
hranice čtvrtého bezpečnostního stupně lze dle citovaného vyjádření 
zde se nacházejícímu lesnímu porostu přisuzovat ochrannou funkci 
snižující účinky výbuchu, a to zejména s ohledem na blízkou 
železniční trať, silniční komunikaci a bytovou zástavbu situovanou 
jižně.  
Jednou z priorit Politiky územního rozvoje ČR pro zajištění 
udržitelného rozvoje území je „zachování souvislých pás 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst“, proto 
by prvotně měly být ochráněny a zachovány stávající lesní porosty, 
nikoliv následně přikročit k takovému řešení, kterým je navrhované 
nové zalesnění jako kompenzace pro plánované odlesnění.  
Závěr: Vzhledem k výše uvedeným důvodům nesouhlasíme 
s umístěním lokality č. XVIIb/93a, jak je navrženo ve variantě č. 2 
„XVIIb. Změna územního plánu města Pardubice“. 
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Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
Č.j. 650/550/15-Hr; 25218/ENV/15 podán dne 29.4.2015 pod č.j. MmP 26171/2015 
 z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin 
Ministerstvo životního prostředí k návrhu XVIIb. změny uvádí podle 
ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, že ve svodném 
území města Pardubice nejsou evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové 
území. 
II. z hlediska zásad ochrany a předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Ministerstvo 
životního prostředí k návrhu XVIIb. změny podle § 17 písm. a) a v 
souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, sděluje následující: 
Dne 1. 4. 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 41/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu (dále jen „zákon č. 334/1992 Sb."). Novela přinesla změnu 
spočívající ve zvýšené ochraně půd I. a II. třídy ochrany, které je 
možno odnímat pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu (§ 4 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.). Tato zásada se použije i 
při zpracování územních plánů (§ 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.). 
Vzhledem k tomu, že předložené změny územního plánu jsou stále 
ve stádiu návrhu, ministerstvo žádá o doplnění předložené 
dokumentace o zdůvodnění dokládající převahu 
veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu, a to u následujících lokalit nebo jejich částí, ležících 
na půdách I. nebo II. třídy ochrany: 

1. lokalita XVIIb/3 v k.ú. Dražkovice, předpokládaný zábor 
5,2524 ha, z toho 3,8641 ha orné půdy II. třídy ochrany  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

2. lokalita XVIIb/5 v k.ú. Dražkovice, předpokládaný zábor 
12,59 ha, z toho 9,4644 ha orné půdy II. třídy ochrany 

Lokalita XVIIb/5 a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 zahrnout lokalitu do ploch 
dopravní infrastruktury.  

Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

3. lokalita XVIIb/6 v k.ú. Pardubice, předpokládaný zábor 
4,6058 ha zemědělské půdy I. třídy ochrany, z toho orná 
půda 2,8162 ha a trvalý travní porost 1,7896 ha  

Lokalita XVIIb/6 - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány dne 3.10.2016 a 5.10.2016 vyřadit 
celou lokalitu z řešení projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

4. lokalita XVIIb/8 v k.ú. Nemošice, předpokládaný zábor 
0,5085 ha zemědělské půdy, z toho 0,1106 ha půdy I. třídy 
ochrany  

Lokalita XVIIb /8, 28, 57, 63, 64a,b - 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

 

 

 

 

 

5. lokalita XVIIb/28 v k.ú. Nemošice, předpokládaný zábor 
1,3237 ha zemědělské půdy, z toho 1,0206 ha půdy II. třídy 
ochrany  

6. lokalita XVIIb/57 v k.ú. Pardubice, předpokládaný zábor 
0,6752 ha, z toho 0,0957 ha půdy v I. třídě ochrany a 0,5768 
ha ve II. třídě ochrany 

7. lokalita XVIIb/63 v k.ú. Pardubice, předpokládaný zábor 
0,0176 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany 

8. lokalita XVIIb/64 v k.ú. Černá za Bory, předpokládaný zábor 
0,3391 ha, z toho 0,1631 ha půdy I. třídy ochrany 
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Jak vyplývá z § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit 
pouze na základě prokázání nemožnosti využít 
již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, je nutno pro nezemědělské účely použít především 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. 

Z tabulky B 2.1 textové části odůvodnění návrhu změn vyplývá, 
že v některých k.ú. nejsou dosud dostatečně využity plochy pro 
bydlení nízkopodlažní předměstské, vymezené platným územním 
plánem: 

a) k.ú. Pardubice - dle platného ÚP k zastavění zbývá 23,919 
ha pro bydlení nízkopodlažní předměstské, navrhovaná 
změna (plochy XVIIb/50, XVIIb/57, XVIIb/63, XVIIb/75) 
představují nový zábor 1,0782 ha pro tento účel. 

b) k.ú. Lány na Důlku - dle platného ÚP k zastavění zbývá 
6,526 ha bydlení pro nízkopodlažní předměstské, 
navrhovaná změna (plochy XVIIb/66, XVIIb/82, XVIIb/84) 
představuje nový zábor 1,2887 ha pro tento účel. 

 

 

 

 

 

 
Lokality XVIIb/50, XVIIb/66b,  
XVIIb/75, XVIIb/84 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokality XVIIb/8, XVIIb/57, XVIIb/63 - 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
 
 

c) k.ú. Staré Čívice - dle platného ÚP k zastavění zbývá 5,046 
ha pro bydlení nízkopodlažní předměstské, navrhovaná 
změna (plocha XVII/37a) představuje nový zábor 0,8838 ha 
pro tento účel. 

Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

d) k.ú. Dražkovice - dle platného ÚP k zastavění zbývá 24,409 
ha pro bydlení nízkopodlažní předměstské, navrhovaná 
změna (plocha XVII/3) představuje nový zábor 5,25 ha pro 
tento účel. 

Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

 
e) k.ú. Nemošice - dle platného ÚP k zastavění zbývá 15,98 ha 

pro bydlení nízkopodlažní předměstské, navrhovaná změna 
(plocha XVII/8) představuje nový zábor 0,5085 ha pro tento 
účel. 

Nové zábory se týkají také funkčního využití výroby a služeb (VL 
- výroba lehká v k.ú. Dražkovice, plocha XVIIb/5c, VS - výrobní 
služby v k.ú. Staré Čívice, plocha XVIIb/62), tento druh využití není v 
tabulce Bl vyhodnocován. Vyhodnocení na str. 60 - 61 textové části 
odůvodnění z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
dostatečně nedokládá účelné využití zastavěného území a potřeby 
nových zastavitelných ploch. Ministerstvo proto požaduje doplnit 
prokázání nemožnosti využít iiž vymezené zastavitelné plochy 
obsažené v platném územním plánu pro uvedená k.ú. Bude-li 
pořizovatel na uvedených změnách trvat a budou splněny i další 
zákonné podmínky (§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb.), pak je nutno 
předložit upravený rozsah stávajících nebo navrhovaných ploch 
určených pro danou funkci. 

 

 
 

Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
Č.j. 938/550/15-Hr; 38333/ENV/15 podán dne 18.6.2015 pod č.j. MmP 36753/2015 
I. z hlediska zásad ochrany a předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Ministerstvo 
životního prostředí k návrhu XVIIb. změny podle § 17 písm. a) a v 
souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a 

 
 
 
 
 



40 
XVIIb-1. Změna ÚPm Pardubice,  etapa:  UPRAVENÝ NÁVRH ZM ĚNY po spol. jednání  
příloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

doplňků (dále též „zákon"), sděluje následující: 
Ministerstvo vyslovuje nesouhlas se zařazením následujících ploch 
do návrhu územního plánu: 

 1. Lokalita XVIIb/3a, 3b v k.ú. Dražkovice , předpokládaný zábor 
5,2524 ha, z toho 3,8641 ha orné půdy II. třídy ochrany. Plocha 
neleží v zastavěném území, je určena pro funkci BP - bydlení 
nízkopodlažní předměstské. Pořizovatel uvedl, že tyto plochy jsou 
pro rozvoj sídla vhodnější než lokality na jiných okrajích sídla, neboť 
nerozšiřují sídlo nežádoucím způsobem do krajiny, a jsou napojitelné 
na veřejnou infrastrukturu. 
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch." 
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za 
nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence ploch 
uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být zám ěr, 
který se dotýká zem ědělského p ůdního fondu (dále jen 
„zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území obce, nebo ve řejně 
prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně prosp ěšné opat ření". 
Ustanovení § 4 zákona se použije též při hodnocení návrhu 
územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona. 
V k.ú. Dražkovice dosud zbývá podle platného územního plánu pro 
bydlení nízkopodlažní předměstské dostatek ploch, celkem 24,409 
ha, není tedy splněna podmínka uvedená v ustanovení § 55 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další 
zastavitelné plochy lze zm ěnou územního plánu vymezit pouze 
na základ ě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a pot řeby vymezení nových zastavitelných 
ploch." Ministerstvo konstatuje, že k prokázání nemožnosti 
nepostačí konstatování, že plochy, vymezené v platné územně 
plánovací dokumentaci, nebyly dosud k výstavbě využity, aniž je 
potvrzen důvod (pořizovatel v textové části odůvodnění uvádí pouze 
domněnky, např. možný nezájem o tuto lokalitu, územní 
nepřipravenost, chybějící infrastruktura, nezájem vlastníků pozemků 
nabídnout je pro nové stavebníky). Stávající plochy BP jsou i 
vhodněji umístěné, navazují přímo na zástavbu sídla. Navrhovaná 
plocha zasahuje do krajiny výrazněji než stávající plochy.  
Ministerstvo vycházelo rovněž z § 4 odst. 3 zákona, který stanoví: 
„Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zem ědělského p ůdního fondu." 
Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu územně plánovací 
dokumentace podle § 5 zákona. Po vyhodnocení lokality dospělo k 
závěru, že uvedená podmínka není splněna. Pořizovatel územně 
plánovací dokumentace neprokázal, že funkce bydlení je v daném 
k.ú. ve veřejném zájmu, resp. takový zájem v předloženém návrhu 
ani v jeho doplnění nedefinoval. Argumenty pořizovatele, že tyto 
plochy jsou pro rozvoj sídla vhodnější než lokality na jiných okrajích 
sídla, neboť nerozšiřují sídlo nežádoucím způsobem do krajiny, a 
jsou napojitelné na veřejnou infrastrukturu, nezdůvodňují jiný veřejný 
zájem, který by mohl být ministerstvem posuzován, tj. samotnou 
veřejnou potřebu vymezení nových ploch bydlení. (Ministerstvo 
nadto konstatuje, že návrhem plochy je sídlo naopak do krajiny 
poměrně výrazně rozšiřováno.) Veřejný zájem na využití 
nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany pro plochy s funkcí bydlení 
by se musel opírat o velmi závažné argumenty, neboť bydlení samo 

 
 
 
 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
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o sobě není automaticky považováno za veřejný zájem (často se 
jedná o zájem individuální), natož pak o zájem s výraznou převahou 
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.  
Ministerstvo po vyhodnocení plochy XVIIb/3a, 3b konstatuje, že v 
k.ú. Dražkovice je dostatek ploch pro bydlení nízkopodlažní 
předměstské. Nejsou tedy spln ěny podmínky uvedené v 
ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
a v § 4 odst. 2 zákona. Rovn ěž nebyl prokázán jiný ve řejný 
zájem, který by výrazn ě převažoval nad ve řejným zájmem 
ochrany zem ědělského p ůdního fondu ve smyslu § 4 odst. 3 
zákona . Vymezení nové plochy BP není d ůvodné, proto k n ěmu 
ministerstvo vyslovilo nesouhlas.  
2. Lokalita XVIIb/5a, b v k.ú. Dražkovice , předpokládaný zábor 
5,3728 ha, z toho 4,0118 ha orné půdy II. třídy ochrany. 
Navrhovanou funkcí je OVpd – občanská vybavenost vyšší, zejména 
se má jednat o služby motoristům (pro tranzitní dopravu na silnici 
1/37), které by odlehčily dopravní síti ve vnitřním městě. Pořizovatel 
uvedl, že vybavenost nadřazené silniční sítě je v současné době 
nedostatečná ve směru od Hradce Králové až po Chrudim; plocha je 
přístupná díky křižovatce z obou směrů. Uvedl rovněž, že je žádoucí, 
aby tranzitní doprava využívala tato zařízení a nemusela zajíždět do 
vnitřního města a zatěžovat dopravní síť města. Předkladatel ve 
vyhodnocení plochy uvedl, že se jedná o rozšiřování rozvojových 
ploch mimo zastavěné území a o změnu charakteru lokality na 
intenzivně komerčně využívané plochy. Dále uvedl, že v ploše 
XVIIb/5a je uvažováno o vybudování čerpací stanice, v ploše 
XVIIb/5b se pak počítá s vybudováním motelu. 
Návrh plochy XVIIb/5a (2,8274 ha) umísťuje záměr zčásti na kvalitní 
půdy II. třídy ochrany (1,4664 ha), zčásti na půdy IV. třídy ochrany 
(1,3610 ha), zasahuje k místní vodoteči. Ministerstvo posuzovalo 
plochu jako celek. Vycházelo z § 4 
odst. 3 zákona, který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy 
ochrany lze odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem 
výrazn ě převažuje nad ve řejným zájmem ochrany 
zemědělského p ůdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při 
hodnocení návrhu územně plánovací dokumentace podle § 5 
zákona. Ministerstvo konstatuje, že umístění čerpací stanice včetně 
doprovodných služeb motoristům obecně může být veřejným 
zájmem, a to za situace, je-li shledána veřejná potřeba k jejich 
zřízení pramenící z jejich nedostatku na určité trase, a není-li možné 
umístit záměr na jinou lokalitu v sídle. V tomto konkrétním případě 
ministerstvo ověřilo, že na trase silnice 1/37 v úseku Hradec Králové 
– Chrudim (34 km) se nachází nejméně 5 veřejně přístupných 
čerpacích stanic. Jedna ze stanic se nachází na okraji obce 
Dražkovice na sjezdu z 1/37, takže je motoristům dobře přístupná. 
Další čerpací stanice se nachází při vjezdu do Chrudimi v ulici 
Pardubická, tedy ve vzdálenosti cca 6 km od Dražkovic. Obě čerpací 
stanice nabízejí i občerstvení. Z toho je zřejmé, že v uvedené trase 
nelze konstatovat takový nedostatek čerpacích stanic, který by 
odůvodňoval výraznou převahu veřejného zájmu nad zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu, resp. nad zájmem ochrany 
půd nejvyšší kvality. Silnice 1/37 je v k.ú. Dražkovic  podstatnou 
měrou obklopena půdami nižších kvalit (IV. třída ochrany), záměr lze 
případně umístit na jiné lokality. Jelikož nebyla splněna zákonná 
podmínka uvedená v § 4 odst. 3 zákona, ministerstvo vyslovilo 
nesouhlas se zařazením lokality do návrhu územního plánu.  
Návrh plochy XVIIb/5b (2,5454 ha) je umístěn na kvalitní půdy II. 
třídy ochrany, přiléhá k silnici 1/37. Záměrem je vybudování motelu 
pro motoristy včetně řidičů 
kamionů. Ministerstvo při jejím posuzování vycházelo z § 4 odst. 3 

 
Lokalita XVIIb/5 a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 
5.10.2016 zahrnout lokalitu do ploch 
dopravní infrastruktury.  
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zákona, který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany 
lze odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě 
převažuje nad ve řejným zájmem ochrany zem ědělského 
půdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu 
územně plánovací dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo 
konstatuje, že vybudování ubytovacích a stravovacích služeb pro 
motoristy může ve veřejném zájmu, avšak pouze za podmínky 
prokázání jejich veřejné potřeby pramenící z jejich nedostatku na 
určité trase, a zároveň při nemožnosti umístit záměr na jinou lokalitu. 
Pořizovatel pouze obecně uvedl, že doprava využívá těchto zařízení 
v centru města, a tak zatěžuje vnitřní dopravní síť. Ministerstvo 
konstatuje, že argumentace předložená pořizovatelem je zcela 
nekonkrétní, nepodložená a nezdůvodňuje výraznou převahu nad 
veřejným zájmem ochrany nejkvalitnějších půd ve smyslu § 4 odst. 3 
zákona. Ministerstvo ověřilo, že plocha OVp, která umožňuje i využití 
pro stravování a ubytování, je již v k.ú. Dražkovice vymezena, a to v 
severní části obce v blízkosti čerpací stanice a v těsné blízkosti 
silnice 1/37, a proto je možno ji využít i pro navrhovaný účel. 
Ministerstvo vycházelo rovněž z ustanovení § 55 odst. 4  ákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné 
plochy lze zm ěnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch." Ministerstvo při 
posuzování předložené dokumentace hodnotilo využití ploch, které 
byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již 
dsouhlaseny dosavadní schválené dokumentaci, a to v souladu s § 
4 odst. 2 zákona: „Za nezbytný p řípad se považuje zejména 
neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území o bce, na 
kterém má být zám ěr, který se dotýká zem ědělského p ůdního 
fondu (dále jen „zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou 
nebo více obcí, jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území 
obce, nebo ve řejně prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně 
prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije též při 
hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona. 
Jak již ministerstvo uvedlo, plocha OVp, která umožňuje i využití pro 
stravování a ubytování, je již v k.ú. Dražkovice vymezena v severní 
části obce v blízkosti čerpací stanice a v těsné blízkosti silnice 1/37, 
a proto je možno ji využít i pro 
navrhovaný účel. Nejsou tedy splněny podmínky uvedené v 
ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a v 
§ 4 odst. 2 zákona. Vymezení nové plochy není důvodné. 
3. Lokali ta XVIIb/5c  v k.ú. Dražkovice , předpokládaný zábor 
6,8983 ha orné půdy, z toho 5,2140 ha ve II. třídě ochrany. Lokalita 
přiléhá k silnici 1/37 ze západního směru, tj. na výjezdu z města. 
Navrhovanou funkcí je VL - výroba lehká specifická. Záměrem je 
vytvořit prostory pro skladování, logistické centrum, možnost 
překládky materiálu na automobily menší tonáže, výrobu bez 
negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň se připouští využití 
plochy pro občanské vybavení jako součást areálů i např. zástavba 
pro sport. Pořizovatel v doplnění odůvodnění uvedl, že je žádoucí, 
aby těžká nákladní doprava využívala zařízení 
tohoto charakteru a nemusela zajíždět do vnitřního města a 
zatěžovat nežádoucím způsobem vnitřní dopravní síť města. 
Snahou města je snížení dopravní zátěže v centru a kontaktním 
území. Dále uvedl, že podobná zařízení v jižní části města chybí, 
přestože silnice 1/37 je hlavním příjezdem do města ve směru od 
jihu. 
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné 
plochy lze zm ěnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch." 

 
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za 
nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence ploch 
uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být 
záměr, který se dotýká zem ědělského p ůdního fondu (dále jen 
„zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území obce, nebo ve řejně 
prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně prosp ěšné opat ření". 
Ustanovení § 4 zákona se použije též při hodnocení 
návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona.  
Podle platné územně plánovací dokumentace je v k.ú. Dražkovice 
dosud dostatek nevyužitých ploch pro výrobu, k zastavění pro tento 
účel dosud zbývá 6,314 ha. Zastavitelné plochy pro výrobu (VS) 
obklopují silnici 1/37 z východu, tedy ve směru příjezdu do města, 
což je pro umístění překladiště významným faktem. Funkce VS 
umožňuje zřízení staveb a zařízení pro skladování a manipulační 
plochy, tedy i vybudování logistického centra a překladiště. 
Ministerstvo 
konstatuje, že nemožnost využití stávajících ploch nebyla 
prokázána. Nejsou tedy splněny podmínky uvedené v ustanovení § 
55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona. Vymezení nových ploch pro 
výrobu není důvodné.  
Ministerstvo vycházelo rovněž z § 4 odst. 3 zákona, který stanoví: 
„Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný ve řejný  
zájem výrazn ě převažuje nad ve řejným zájmem ochrany 
zemědělského p ůdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při 
hodnocení návrhu územně plánovací 
dokumentace podle § 5 zákona. Pořizovatel funkci v doplnění 
odůvodnění vymezuje neurčitě; má se jednat o výrobu, nebo i o 
občanské vybavení (zástavba pro sport), přičemž podle přílohy č. 1 
vyhlášky města Pardubice č. 42/2001 o závazných částech 
územního plánu města Pardubice jsou stavby a zařízení pro sport a 
rekreaci u funkční plochy VL nepřípustným využitím. Pořizovatel 
pouze nekonkrétně poukázal na nabídku nových pracovních 
příležitostí. Ministerstvo uzavírá, že nebylo prokázáno, že jiný 
veřejný zájem výrazn ě převažuje nad ve řejným zájmem ochrany 
zemědělského p ůdního fondu, takže nebyla spln ěna podmínka 
stanovená v § 4 odst. 3 zákona.   
Z výše uvedených d ůvodů vyslovuje ministerstvo nesouhlas se 
zařazením lokality do návrhu zm ěn územního plánu.  
4. Lokalita  XVIIb/6a, b  v k.ú. Pardubice , předpokládaný zábor 
4,6058 ha zemědělské půdy I. třídy ochrany, z toho orná půda 
2,8162 ha a trvalý travní porost 1,7896 ha. Lokalita leží v 
zastavěném území, je lokálním biocentrem, v kontaktu s významným 
krajinným prvkem. Navrhovanou funkcí je OX - občanská vybavenost 
specifická (2,4915 ha), ZP - zeleň příměstská přírodního charakteru 
(2,1143 ha). Plánované využití je výstaviště, business centrum, 
menší kongresy a semináře, pořádání burz, kongresová a zážitková 
turistika. Pořizovatel uvádí, že plocha není nyní zemědělsky 
využívána, přírodní hodnoty území budou záměrem respektovány; 
podmínkou rozhodování o využití území je zpracování územní 
studie. 
Ministerstvo vycházelo z § 4 odst. 3 zákona, který stanoví: 
„Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zem ědělského p ůdního fondu." 
Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu územně plánovací 
dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo po vyhodnocení 

 
Lokalita XVIIb/6a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 3.10.2016 a 
5.10.2016 vyřadit celou lokalitu z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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záměru neshledalo výraznou převahu veřejného zájmu nad zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. V předloženém záměru 
ministerstvo spatřuje převážně podnikatelský zájem, byť bude sloužit 
i veřejnosti. Plocha představuje 4,6 ha půdy s nejvyšší produkční 
schopností, absence jejího zemědělského využití může být pouze 
dočasná s koeficientem zastavění 0,4 znamená navrhovaná změna 
plošně významnou ztrátu nejkvalitnější zemědělské půdy.  
Ministerstvo hodnotilo uvedenou lokalitu také z hlediska zásahu do 
původní krajiny; zbytek meandru Labe je reliktem původní krajiny, 
záměr přitom počítá s redukcí lokálního biocentra na minimální 
rozsah. Ministerstvo zdůrazňuje i existenci nevýrobní funkce půdy 
jako složky životního prostředí.  
Z výše uvedených d ůvodů vyslovuje ministerstvo nesouhlas se 
zařazením lokality do návrhu zm ěn územního plánu. 
5. Lokalita  XVIIb/8 v k.ú. Nemošice , předpokládaný zábor 0,5085 
ha zemědělské půdy, z toho 0,1106 ha půdy I. třídy ochrany. 
Lokalita leží v zastavěném území, navrhovanou funkcí je BP - 
bydlení nízkopodlažní předměstské. Pořizovatel uvedl, že bude 
vymezen pouze jeden stavební pozemek, který naváže na stávající 
uliční prostor. Chráněné půdy v jihozápadní části plochy zůstanou 
ZPF - zahradou. Součet ploch a staveb a zpevněných ploch by měl 
podle pořizovatele být cca 1000 m2 (koeficient zastavění 0,2). 
Pořizovatel dále uvedl, že možnosti rozvoje sídla jsou významně 
omezeny rozsahem ochranných pásem letiště Pardubice, ovlivňující 
více než polovinu plochy sídla.  
Ministerstvo při posuzování lokality vycházelo z § 4 odst. 3 zákona, 
který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze 
odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě 
převažuje nad ve řejným zájmem ochrany zem ědělského 
půdního fondu." U stanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu 
územně plánovací dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo 
posuzuje v rámci stanoviska podle § 5 odst. 2 zákona celé 
navrhované plochy a nikoli budoucí, zatím blíže neurčené umístění 
jednotlivých staveb. Na ploše se nachází půdy v I. 
třídě ochrany, takže závěry je nutno vztáhnout na celou plochu. 
Ministerstvo konstatuje, že u plochy XVIIb/8 není splněna podmínka, 
že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu. 
Veřejný zájem na využití nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany pro 
plochy s funkcí bydlení by se musel opírat o velmi závažné 
argumenty, neboť bydlení samo o sobě není automaticky 
považováno za veřejný zájem (často se jedná o 
zájem individuální), natož pak o zájem s výraznou převahou nad 
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Podle 
názoru ministerstva by veřejný zájem v případě bydlení mohl být 
prokázán jen v určitých případech (např. závažné demografické, 
sociální důvody), o které se zde nejedná.  
Z výše uvedených d ůvodů vyslovuje ministerstvo nesouhlas se 
zařazením lokality do návrhu zm ěn územního plánu. 

 
Lokalita XVIIb /8 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

6. Lokalita  XVIIb/10a v k.ú. Opo čínek , předpokládaný zábor 0,3461 
ha na půdách ve IV. třídě ochrany pro funkci BV - bydlení 
nízkopodlažní venkovské. Plocha není součástí zastavěného území, 
navazuje na jeho okraj.  
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci, a to v 
souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za nezbytný p řípad se považuje 

 
Lokalita XVIIb /10a - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na  území 
obce, na kterém má být zám ěr, který se dotýká zem ědělského 
půdního fondu (dále jen „zám ěr"), realizován, pop řípadě na 
území dvou nebo více obcí, jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje 
území obce, nebo ve řejně prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně 
prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije též při 
hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona.  
Podle platné územn ě plánovací dokumentace zbývá v k.ú. 
Opočínek k zastav ění pro funkci BV 0,802 ha; návrh zm ěny 
představuje dalších 0,3461 ha pro tento ú čel. Nejsou tedy 
spln ěny podmínky uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákon a č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákon a. Vymezení 
nové plochy s funkcí BP není d ůvodné, proto k n ěmu 
ministerstvo vyslovilo nesouhlas . 
7. Lokalita  XVIIb/28 v k.ú. Nemošice , předpokládaný zábor 1,3237 
ha zemědělské půdy, z toho 1,0206 ha půdy II. třídy ochrany, 0,3031 
ha půdy IV. třídy ochrany. Plocha navazuje na zastavitelné území, 
navrhované využití je ZR – zeleň rekreační. Záměrem je rozšíření 
stávajícího sportovního areálu o trénikové travnaté fotbalové hřiště 
(nekryté sportoviště).  
Ministerstvo při posuzování lokality vycházelo z § 4 odst. 3 zákona, 
který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze 
odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě 
převažuje nad ve řejným zájmem ochrany zem ědělského 
půdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu 
územně plánovací dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo 
konstatuje, že výstavba sportovišť obecně může být za určitých 
podmínek ve veřejném zájmu, zejména tehdy, slouží-li sportoviště 
širší veřejnosti, mládeži, v sídle je poptávka po daném druhu sportu 
apod. a není možné sportoviště umístit jinam. V těchto intencích je 
při aplikaci ustanovení § 4 odst. 3 zákona vždy nezbytné posoudit 
konkrétní záměr. Pořizovatel přesvědčivě nedoložil převahu jiného 
veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu (§ 4 odst. 3 zákona), např. zhodnocením míry 
zapojení veřejnosti v sídle do daného druhu sportu, frekvenci využití 
stávajícího sportovního areálu a z ní plynoucí potřeby realizace 
dalšího hřiště. Neprokázal ani nemožnost využít jiné plochy v sídle 
pro uvedený záměr. Ekonomická hlediska, uvedená pořizovatelem 
(využití stávajícího zázemí sportovního areálu pro nové hřiště) 
nejsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu relevantní. 
Podle názoru ministerstva by měl 
pořizovatel prověřit umístění tréninkového areálu na jiném místě v 
sídle, na půdách nižší kvality. Sídlo disponuje nevyužitými plochami 
ze stávající územně plánovací dokumentace (plochy s funkcí BP 
umožňují umístění zařízení pro sport).  
Z výše uvedených d ůvodů vyslovuje ministerstvo nesouhlas se 
zařazením lokality do návrhu zm ěn územního plánu. 

 
Lokalita XVIIb /28 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

8. Lokalita  XVII/37a v k.ú. Staré Čívice,  předpokládaný zábor 
0,8838 ha zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany. Není součástí 
zastavěného území; je v kontaktu s průjezdným úsekem silnice I. 
třídy, je nivou navázanou na lokální 
biokoridor, v kontaktu s vodotečí a lesem, nenavazuje přímo na 
zástavbu. Navrhovaná funkce: BP - bydlení nízkopodlažní 
předměstské.  
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 

 
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za 
nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence ploch 
uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být 
záměr, který se dotýká zem ědělského p ůdního fondu (dále jen 
„zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území obce, nebo ve řejně 
prosp ěšnou stavbu anebo  
veřejně prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije 
též při hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona.  
Dle platného ÚP v k.ú. Staré Čívice k zastavění zbývá 5,046 ha pro 
bydlení nízkopodlažní předměstské, stávající plochy navazují na 
zástavbu. Navrhovaná změna (plocha XVII/37a) představuje nový 
zábor 0,8838 ha pro tento účel. Pořizovatel neprokázal nemožnost 
využití stávajících ploch pro daný ú čel. Nejsou tedy spln ěny 
podmínky uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona. Vymeze ní nové 
plochy BP není  
důvodné, proto k n ěmu ministerstvo vyslovilo nesouhlas.   
9. Lokalita  XVIIb/57 v k.ú. Pardubice , předpokládaný zábor 0,6752 
ha, z toho 0,0957 ha půdy v I. třídě ochrany a 0,5768 ha ve II. třídě 
ochrany. Navrhovaná funkce je BP - bydlení nízkopodlažní 
předměstské. Lokalita leží v zastavěném 
území, jedná se o část zahrádkářské osady. Pořizovatel uvedl, že 
plocha byla v původním územním plánu zahrnuta do koridoru pro 
dopravní infrastrukturu, který byl poté vypuštěn a plocha byla 
vyznačena jako plocha zeleně. Pořizovatel poukazuje na nutnost 
rovného přístupu, když zbylé části zahrádkářské osady jsou nyní 
využity pro rodinné bydlení. Dále uvedl, že pro město může být 
lokalita cenná pro rozvoj bydlení, pro svou blízkost k centru města, v 
lokalitě s kvalitním životním prostředím, s vazbou na přírodní 
hodnoty území a plochy s nabídkou možností pro denní rekreaci.  
Ministerstvo při posuzování lokality vycházelo z § 4 odst. 3 zákona, 
který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze 
odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě 
převažuje nad ve řejným zájmem ochrany zem ědělského 
půdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu 
územně plánovací dokumentace podle § 5 zákona. Výstavba objektů 
k bydlení může naplnit veřejný zájem, tj. zájem širší veřejnosti, jen v 
určitých případech; veřejný zájem na využití nejkvalitnějších půd I. a 
II. třídy ochrany pro plochy 
s funkcí bydlení by se musel opírat o velmi závažné argumenty 
(např. demografické, sociální), neboť bydlení samo o sobě není 
automaticky považováno za veřejný zájem (často se jedná o zájem 
individuální), natož pak o zájem 
s výraznou převahou nad veřejným zájmem ochrany zemědělského 
půdního fondu. Pořizovatel žádné závažné argumenty nepředložil, a 
tak nebyla prokázána výrazná převaha jiného veřejného zájmu nad 
zájmem ochrany kvalitních půd.  
K otázce rovného přístupu ministerstvo konstatuje, že tuto zásadu 
musí správní orgány bezesporu respektovat, avšak pouze tak, aby 
současně nebyly porušovány právní předpisy (tzn. tato zásada 
nemůže převážit nad zásadou zákonnosti). 
Vzhledem k tomu, že s ú činností od 1. 4. 2015 jsou ustanovením 
§ 4 odst. 3 zákona zvýšenou m ěrou chrán ěny půdy I. a II. t řídy a 
§ 4 zákona se použije i p ři územním plánování, nezbylo 
ministerstvu po vyhodnocení relevantních fakt ů než vyslovit 
nesouhlas s navrhovanou plochou.   

 
Lokalita XVIIb /57 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

10. Lokalita  XVIIb/62 v k.ú. Staré Čívice , předpokládaný zábor 
0,3647 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. Neleží v 
zastavěném území, navazuje na jeho hranici. Navrhovaná funkce je 
VS - výrobní služby.  
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 

 
Lokalita XVIIb /62 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za 
nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence ploch 
uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být 
záměr, který se dotýká zem ědělského p ůdního fondu (dále jen 
„zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území obce, nebo ve řejně 
prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně prosp ěšné opat ření". 
Ustanovení § 4 zákona se použije též při hodnocení návrhu 
územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona.  
Dle platného ÚP v k.ú. Staré Čívice k zastav ění zbývá 9,82 ha 
pro výrobu (pro tento ú čel dosud využito 0 ha). Po řizovatel 
neprokázal nemožnost využití stávajících ploch pro navrhovaný 
účel, vymezení nových ploch je proto  
nedůvodné. Ministerstvo konstatuje, že jelikož nejsou s pln ěny 
podmínky uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona, vyslov ilo nesouhlas 
s návrhem plochy. 
11. Lokalita  XVIIb/63 v k.ú. Pardubice , předpokládaný zábor 
0,0176 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany. Lokalita leží v 
zastavěném území, je dle KN zahradou a má dle pořizovatele 
charakter proluky. Navrhovanou funkcí je BP – bydlení nízkopodlažní 
předměstské.  
Ministerstvo konstatuje, že byť se jedná o plošně malou lokalitu, 
vztahuje se na ni ustanovení § 4 odst. 3 zákona, který stanoví: 
„Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zem ědělského p ůdního fondu." 
Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu územně plánovací 
dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo dospělo k závěru, že v 
tomto případě není podmínka splněna. Výstavba objektů k bydlení 
může naplnit veřejný zájem, tj. 
zájem širší veřejnosti, jen ve specifických případech; veřejný zájem 
na využití nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany pro plochy s 
funkcí bydlení by se musel opírat o velmi závažné argumenty (např. 
demografické, sociální), neboť bydlení samo o sobě není 
automaticky považováno za veřejný zájem (často se jedná o zájem 
individuální), natož pak o zájem s výraznou převahou nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Ministerstvu proto 
nezbylo, než vyslovit nesouhlas se za řazením této lokality do 
návrhu územního plánu.   

 
Lokalita XVIIb /63 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

12. Lokalita  XVIIb/64a, b v k.ú. Černá za Bory (sídlo Žižín),  
předpokládaný zábor 0,3391 ha, z toho 0,1631 ha půdy I. třídy 
ochrany, 0,1760 ha ve III. třídě ochrany. Lokalita přiléhá k hranici 
zastavěného území. Navrhovaná funkce ploch je BV - bydlení 
nízkopodlažní venkovské (0,2509 ha), PR - individuální rekreace - 
zahrada (0,0882 ha). Pořizovatel uvádí, že sídlo nemá ambice pro 
velký rozvoj, neboť je limitováno rozsahem hlukového ochranného 
pásma letiště Pardubice, 
liniemi technické infrastruktury a záplavovým územím. Navrhovaná 
plocha je dle pořizovatele jedinou využitelnou plochou pro rozvoj 
sídla.  
Ministerstvo při posuzování lokality vycházelo z § 4 odst. 3 zákona, 
který stanoví: „Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze 
odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě 
převažuje nad ve řejným zájmem ochrany zem ědělského 

 
Lokalita XVIIb /64a, b - Vypořádáno v 
XVII.b změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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půdního fondu." Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu 
územně plánovací dokumentace podle § 5 zákona. Ministerstvo 
dospělo k závěru, že v tomto případě není uvedená podmínka 
splněna. Výstavba objektů k bydlení může naplnit veřejný zájem, tj. 
zájem širší veřejnosti, jen ve specifických 
případech; veřejný zájem na využití nejkvalitnějších půd I. a II. třídy 
ochrany pro plochy s funkcí bydlení by se musel opírat o velmi 
závažné argumenty (např. demografické, sociální), neboť bydlení 
samo o sobě není automaticky považováno za veřejný zájem (často 
se jedná o zájem individuální), natož pak o zájem s výraznou 
převahou nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu. Pořizovatel podobné argumenty nepředložil. Návrhem změn 
je v zastavěném území sídla rovněž zařazena lokalita XVIIb/43, 
určená pro funkci bydlení.  
Z výše uvedených d ůvodů vyslovuje ministerstvo nesouhlas se 
zařazením lokality do návrhu zm ěn územního plánu. 
13. Lokalita  XVIIb/66a, XVIIb/82 v k.ú. Lány na D ůlku , 
předpokládaný zábor 1,0502 ha zemědělské půdy ve IV. třídě 
ochrany. Navrhovaná funkce ploch je BP - bydlení nízkopodlažní 
předměstské. Lokalita přiléhá k hranici zastavěného území.  
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního  
plánu vymezit pouze na základ ě prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a pot řeby vymezení nových 
zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za 
nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence ploch 
uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být 
záměr, který se dotýká zem ědělského p ůdního fondu (dále jen 
„zám ěr"), realizován, pop řípadě na území dvou nebo více obcí, 
jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje území obce, nebo ve řejně 
prosp ěšnou stavbu anebo  
veřejně prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije 
též při hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona. 
Dle platného ÚP v k.ú. Lány na Důlku k zastavění zbývá 6,526 ha 
pro bydlení nízkopodlažní předměstské. Pořizovatel neprokázal 
nemožnost využití stávajících ploch pro navrhovaný účel, vymezení 
nových ploch není proto důvodné. 
Ministerstvo konstatuje, že nejsou spln ěny podmínky uvedené v 
ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
a v § 4 odst. 2 zákona, a vyslovilo proto s uvedený mi plochami 
nesouhlas. 

 
Lokalita XVIIb/66 - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ze dne 3.10.2016 vyřadit celou 
lokalitu z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/82 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

Se zbylými lokalitami, vymezenými návrhem XVIIb zm ěn 
Územního plánu m ěsta Pardubice, vyhodnocovanými z hlediska 
důsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond 
(lokalita XVIIb/1, XVIIb/5d, e, XVIIb/9a, b, c, d, XVIIb/ 10b, c, 
XVIIb/37b, c, XVIIb/38c, XVIIb/44a, XVIIb/48, XVIIb /49a, XVIIb/50, 
XVIIb/56a, b, XVIIb/66b, XVIIb/74, XVIIb/75, XVIIb/ 84, XVIIb/93b) 
vyslovuje ministerstvo souhlas. 

Lokalita XVIIb/5d, e - souhlas dotčeného 
orgánu – nevyvolá úpravu návrhu XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokality XVIIb/1, XVIIb/9a, b, c, d, XVIIb/ 
10b, c, , XVIIb/38c, XVIIb/44a, XVIIb/48, 
XVIIb/49a, XVIIb/50, XVIIb/56a, b, 
XVIIb/66b, XVIIb/74, XVIIb/75, XVIIb/84, 
XVIIb/93b - Vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
Č.j. 294/550/16-Hr, 10700/ENV/16 podán dne 4.3.2016 pod č.j. MmP 15896/2016 
Předmětem nyní předložené žádosti o stanovisko je pozměněný a 
nově odůvodněný návrh změn pro lokality, k nimž se ministerstvo 
vyjádřilo nesouhlasně. Ministerstvo posoudilo žádost takto: 
I. Ministerstvo tímto navazujícím stanoviskem nadále vyslovuje 
nesouhlas  se zařazením následujících ploch do návrhu územního 
plánu: 
1. Lokalita XVIIb/3  v k.ú. Dražkovice : lokalita je vymezena 
částečně odlišným způsobem, než tomu bylo v původním návrhu. 
Nově jsou v západní a střední části plochy navrženy plochy sídelní 
zeleně – Zvu – zeleň městská všeobecná (parkové plochy) o rozloze 
1,33 ha. Podél jižní části je navržena plocha SP – smíšené území 
předměstské pro drobnou výrobu, obchod a služby (0,61 ha). 
V ostatních částech je navržena plocha pro bydlení nízkopodlažní 
předměstské – BP 3,4 ha, z toho 2,86 ha orné půdy na II. třídě 
ochrany, což je redukce o 1 ha oproti původnímu návrhu (původně 
3,8641 ha ve II. třídě ochrany). Pořizovatel uvedl, že o plochy pro 
bydlení je v Dražkovicích zájem, o čemž svědčí rozšíření 
zastavěného území během roku 2015 o 1,36 ha (zastavěno 
rodinnými domy). Pořizovatel dále poukázal na to, že zástavba 
v lokalitě by mohla do budoucna vyřešit napojení stávajících 
zastavitelných ploch vymezených mezi trasou silnice I/37 a okrajem 
stávající zástavby.  
Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další zastavitelné plochy 
lze změnou územního plánu vymezit pouze na základ ě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitel né plochy a 
pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch." 
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci, a to v 
souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za nezbytný p řípad se považuje 
zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na  území 
obce, na kterém má být zám ěr, který se dotýká zem ědělského 
půdního fondu (dále jen „zám ěr"), realizován, pop řípadě na 
území dvou nebo více obcí, jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje 
území obce, nebo ve řejně prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně 
prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije též při 
hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona. 
Pořizovatel uvedl, že za rok 2015 bylo využito pro funkci bydlení (BP) 
v k.ú. Dražkovice 1,36 ha. I po tomto odečtu však v uvedeném k.ú. 
celkem stále zbývá více než 20 ha pro tuto funkci (viz tabulka B 2.1 – 
Přehled zastavitelných ploch, textová číst odůvodnění návrhu změn 
ÚP), není tedy nadále splněna podmínka uvedená v ustanovení § 55 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, který stanoví, že 
„Další zastavitelné plochy lze zm ěnou územního plánu vymezit 
pouze na základ ě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a pot řeby vymezení nových zastavitelných 
ploch." Tyto podmínky musí být splněny současně, tj. nestačí 
„potřeba“ vymezení nových zastavitelných ploch bez ohledu na 
možnost využití stávajících, již vymezených ploch.  
Pořizovatel v úvodu doplnění odůvodnění vybraných lokalit uvedl, že 
město Pardubice se potýká se stagnující až klesající tendencí počtu 
obyvatel; dále uvedl, že je žádoucí, aby obyvatelé trvale osidlovali 
město a nedojížděli do Pardubic za prací a vybaveností, neboť okolní 
obce, v nichž bydlí, že na budování infrastruktury města nepodílejí. 
Ministerstvo konstatuje, že v platném územním plánu města 
Pardubic je začleněn dodatek ploch k bydlení (dle tabulky2.1 – 

 
 
 
 
 
 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 
evidovanou pod č.j. 8548/2017 vyřadit 
celou lokalitu XVIIb/3 z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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Přehled zastavitelných ploch, textová číst odůvodnění návrhu změn 
ÚP bylo ve městě Pardubice pro funkci BP k dispozici 135,394 ha 
zastavitelných ploch). Pokud nejsou stávající plochy jejich vlastníky 
využívány v souladu s jejich funkcí, zařazováním dalších 
zastavitelných ploch se tento problém neřeší; neexistuje totiž záruka, 
že k nim jejich vlastníci nebudou přistupovat stejným způsobem. 
Ministerstvo spatřuje řešení spíše ve využití zákonných nástrojů, 
spočívajících v pravidelném vyhodnocování uplatňování územního 
plánu a případném vyřazení nevyužitých ploch.  
Stávající zastavitelné plochy BP jsou v k.ú. Dražkovice i vhodněji 
umístěné, navazují přímo na zástavbu sídla. Navrhovaná plocha 
zasahuje do krajiny výrazněji než stávající plochy.  
Ministerstvo vycházelo rovněž z § 4 odst. 3 zákona, který stanoví: 
„Zem ědělskou p ůdu I. a II. t řídy ochrany lze odejmout pouze v 
případech, kdy jiný ve řejný zájem výrazn ě převažuje nad 
veřejným zájmem ochrany zem ědělského p ůdního fondu." 
Ustanovení § 4 se použije i při hodnocení návrhu územně plánovací 
dokumentace podle § 5 zákona. Po vyhodnocení lokality dospělo k 
závěru, že uvedená podmínka není splněna. Pořizovatel územně 
plánovací dokumentace neprokázal, že funkce bydlení je v daném 
k.ú. ve veřejném zájmu.  
Prokázání veřejného zájmu na využití nejkvalitnějších půd I. a II. třídy 
ochrany pro plochy bydlení by se muselo opírat o velmi závažné 
argumenty, neboť bydlení samo o sobě není automaticky 
považováno za veřejný zájem, natož pak o zájem s výraznou 
převahou nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního 
fondu. Pořizovatel by musel prokázat, že ve městě Pardubice 
existuje silný zájem o nové bydlení a zároveň nejsou dostupné jiné 
lokality, tato podmínka v tomto případě splněna není.  
Ministerstvo vzalo v úvahu demografická fakta předložená 
pořizovatelem, svědčící o stagnaci v počtu obyvatel města Pardubic, 
a deklarovaný zájem o rodinné bydlení v lokalitě. Zvážilo i argument 
pořizovatele, že území je díky své lokalizaci vhodné k využití jako 
urbanizované území, protože je jasně definováno stávajícími 
civilizačními liniemi – zastavěným územím a zastavitelnou plochou. 
Avšak ani uvedené argumenty nemohou prokázat existenci 
veřejného zájmu za situace, kdy v k.ú. Dražkovice, resp. ve městě 
Pardubice, zbývá k zastavění pro funkci BP dostatek volných ploch 
(viz výše). na tuto skutečnost nemá vliv ani redukce navrhované 
plochy XVIIb/3 v k.ú. Dražkovice pro funkci bydlení a vyčlenění části 
plochy pro parkovou zeleň.  
 
Ministerstvo po vyhodnocení plochy XVIIb/3 uzavírá, že ve městě 
Pardubice, včetně k.ú. Dražkovice je dostatek ploch pro bydlení 
nízkopodlažní předměstské. Nejsou tedy spln ěny podmínky 
uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona. Rovn ěž nebyl prokázán 
jiný ve řejný zájem, který by výrazn ě převažoval nad ve řejným 
zájmem ochrany zem ědělského p ůdního fondu ve smyslu § 4 
odst. 3 zákona . Vymezení nové plochy BP není d ůvodné, proto k 
němu ministerstvo vyslovilo nesouhlas.  
 

2. Lokalita  XVIIb/5c  v k.ú. Dražkovice , předpokládaný zábor 
6,8983 ha orné půdy, z toho 5,2140 ha ve II. třídě ochrany. Lokalita 
přiléhá k silnici 1/37 ze západního směru, tj. na výjezdu z města, je 
na západní straně ohraničena vodotečí, podél níž je nyní navržen 
pás zeleně v šířce 10 m. Navrhovanou funkcí je VLa - výroba lehká 
specifická. Záměrem je vytvořit prostory pro skladování, logistické 
centrum, možnost překládky materiálu na automobily menší tonáže, 
výrobu bez negativních vlivů na životní prostředí. Zároveň se 
připouští využití plochy pro občanské vybavení jako součást areálů i 

 
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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např. zástavba pro sport. Pořizovatel v doplnění odůvodnění uvedl, 
že je žádoucí, aby těžká nákladní doprava využívala zařízení tohoto 
charakteru a nemusela zajíždět do vnitřního města a zatěžovat 
nežádoucím způsobem vnitřní dopravní síť města. Snahou města je 
snížení dopravní zátěže v centru a kontaktním území. Dále uvedl, že 
podobná zařízení v jižní části města chybí, přestože silnice 1/37 je 
hlavním příjezdem do města ve směru od jihu. 
Pořizovatel rovněž uvedl, že jinou plochu v k.ú. Dražkovice (např. 
plocha 143/z určená pro výrobní služby) nelze pro služby 
logistického centra využít, zejména z urbanistických hledisek. 
Pořizovatel poukázal také na limity využití území dané ochrannými 
pásmy letiště Pardubice. 
Ministerstvo přistupuje na argument pořizovatele, žře stávající 
plochy 143/z – VS přiléhající z východní strany k silnici I/37 není pro 
umístění logistického centra vhodná, a to zejména pro blízký kontakt 
s budoucí zástavbou pro bydlení (plocha 143/z určená pro BP). 
Nicméně v platném územním plánu města Pardubic je k dispozici 
cca 70 ha ploch pro funkci VL; funkce VLa (výroba lehká specifická) 
se od funkce VL (výroba lehká) liší pouze v přípustném využití 
staveb pro sport a rekreaci a staveb pro přechodné ubytování, 
ostatní možnosti využití (tedy i zřízení logistického centra) jsou 
shodné. 
 
Ministerstvo  vycházelo z § 4 odst. 3 zákona: „Zem ědělskou p ůdu 
I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v p řípadech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazn ě převažuje nad ve řejným zájmem ochrany 
zemědělského p ůdního fondu". Ustanovení § 4 se použije i při 
hodnocení návrhu územně plánovací dokumentace podle § 5 
zákona. Z předloženého odůvodnění nevyplývá žádný argument, 
který by dokládal veřejný zájem na zřízení logistického centra, 
takovým dokladem není ani pořizovatelem předložené usnesení 
Rady města ze dne 24. 8. 2015. Logistické centrum je soukromým 
podnikatelským záměrem, sledujícím dosažení zisku, bez ohledu na 
to, zda je městem aktuálně podporováno. 
Veřejným zájmem nuže byt stimulace ekonomických aktivit, zejména 
v oblastech 5 výrazně stagnujícím ekonomickým rozvojem a 
vysokou nezaměstnaností. Jak ministerstvo ověřilo, podíl 
nezaměstnaných osob v ORP Pardubice dosáhl v lednu 2016 
pouhých 4,4% resp. 4,2 % ve městě Pardubice (v nabídce Úřadu 
práce pro toto město bylo 1499 volných míst), tedy podíl 
nezaměstnanosti byl v uvedeném období pod celostátním průměrem 
6,4 % (zdroj: webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí). 
Tedy ani argument vytvoření blíže neurčeného počtu pracovních 
míst neshledalo ministerstvo relevantním.  
Ministerstvo uzavírá, že v tomto případě nebylo prokázáno, že jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájem ochran/ 
zemědělského půdního fondu, takže nebyla splněna podmínka 
stanovená v § 4 odst. 3 zákona. Z výše uvedených d ůvodů 
vyslovuje ministerstvo nesouhlas se za řazením lokality do 
návrhu zm ěn územního plánu.  

3. Lokalita XVII/37a  v k.ú. Staré Čívice,  předpokládaný zábor 
0,8838 ha zemědělské půdy ve IV. třídě ochrany. Není součástí 
zastavěného území; je v kontaktu s průjezdným úsekem silnice I. 
třídy, je nivou navázanou na lokální biokoridor, v kontaktu s vodotečí 
a lesem, nenavazuje přímo na zástavbu. Navrhovaná funkce: BP - 
bydlení nízkopodlažní předměstské, nyní pořizovatel uvádí, že 
plocha je vymezena pro možnosti realizace vyššího občanského 
vybavení. 
pořizovatel v doplnění odůvodnění uvedl, že žadatel vstoupil do 
jednání se zástupci Zdravotnické záchranné služby Pardubického 
kraje, kteří projevili zájem o lokalitu v sídle Staré Čívice pro zřízení 

 
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne  
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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výjezdového stanoviště. Toto zařízení by mohlo vzniknout v jižní 
části lokality a vytvoření podmínek pro jeho realizaci je možno 
považovat za veřejný zájem. Ve 2. etapě by severní část lokality 
mohla být využita pro areál senior centra, chráněného bydlení apod.  
Ministerstvo předesílá, že od počátku nerozporuje vymezení plochy 
XVIIb/37b přiléhající ke komunikaci a určenou pro funkci OZ – 
občanská vybavenost základní, která z jihu hraničí s plochou 
XVIIb/37a. Funkce OZ je určena m.j. i pro stavby a zařízení pro 
zdravotnictví, takže již současná podoba návrhu změn nebrání 
budoucí realizaci výjezdového stanoviště ZS. Plocha XVIIb/37a je 
návrhem změn určena pro funkci bydlení (BP), pořizovatel 
v doplnění žádosti hovoří o funkci občanská vybavenost vyšší, aniž 
je zřejmé, zda tato změna byla plně zakomponována do textu 
návrhu. Pořizovatel ministerstvu nedoložil zájem Zdravotnické 
záchranné služby využít uvedenou plochu pro zřízení výjezdové 
stanice.  
Ministerstvo proto vycházelo nadále z toho, že plocha je určena pro 
bydlení. Dle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, „Další zastavitelné plochy lze zm ěnou územního 
plánu vymezit pouze na základ ě prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a pot řeby vymezení nových 
zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace hodnotilo 
využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany 
ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci, a to v 
souladu s § 4 odst. 2 zákona: „Za nezbytný p řípad se považuje 
zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na  území 
obce, na kterém má být zám ěr, který se dotýká zem ědělského 
půdního fondu (dále jen „zám ěr"), realizován, pop řípadě na 
území dvou nebo více obcí, jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje 
území obce, nebo ve řejně prosp ěšnou stavbu anebo ve řejně 
prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se použije též při 
hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 2 zákona.  
Dle platného ÚP v k.ú. Staré Čívice k zastavění zbývá 5,046 ha pro 
bydlení nízkopodlažní předměstské, stávající plochy navazují na 
zástavbu. Navrhovaná změna (plocha XVII/37a) představuje nový 
zábor 0,8838 ha pro tento účel. Pořizovatel neprokázal nemožnost 
využití stávajících ploch.  Nejsou tedy spln ěny podmínky 
uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona. Vymezení no vé plochy 
BP není d ůvodné. 

4. Lokalita  XVIIb/57 v k.ú. Pardubice , předpokládaný zábor 0,6752 
ha, z toho 0,0957 ha půdy v I. třídě ochrany a 0,5768 ha ve II. třídě 
ochrany. Navrhovaná funkce byla původně BP - bydlení 
nízkopodlažní předměstské. Lokalita leží v zastavěném území, jedná 
se o část zahrádkářské osady. Pořizovatel v žádosti o stanovisko 
uvedl, že tato plocha bude do XVIIb. změn zapracována jako 
stabilizovaná plocha PR – plochy individuální rekreace – zahr. 
osady, užitkové zahrady, a dotazue se ministerstva na názor v této 
věci. Ministerstvo konstatuje, že vyslovuje souhlas s náv rhem 
lokality XVIIb/57 za podmínky, že bude p řipraven ve zn ění 
uvedené úpravy. 

 
Ad 4 Lokalita XVIIb/57 - Vypořádáno v 
XVII.b změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

. 

 

5. Lokalita  XVIIb/66a, XVIIb/82  v k.ú. Lány na D ůlku , 
předpokládaný zábor 1,0502 ha zemědělské půdy ve IV. třídě 
ochrany. Navrhovaná funkce ploch je BP - bydlení 
nízkopodlažní předměstské. Lokalita je na severu ohraničena 
stávající trasou silnice, ze západu k ní přiléhají vymezené 
zastavitelné plochy.  

Ministerstvo vycházelo z ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, který stanoví, že „Další 

Lokalita XVIIb/66 - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ze dne 3.10.2016 vyřadit celou 
lokalitu z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

Lokalita XVIIb/82 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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zastavitelné plochy lze zm ěnou územního plánu vymezit 
pouze na základ ě prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a pot řeby vymezení nových 
zastavitelných ploch."  
Ministerstvo při posuzování předložené dokumentace 
hodnotilo využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel 
orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci, a to v souladu s § 4 odst. 2 zákona: 
„Za nezbytný p řípad se považuje zejména neexistence 
ploch uvedených v odstavci 1 na území obce, na kter ém 
má být zám ěr, který se dotýká zem ědělského p ůdního 
fondu (dále jen „zám ěr"), realizován, pop řípadě na území 
dvou nebo více obcí, jedná-li se o zám ěr, který p řesahuje 
území obce, nebo ve řejně prosp ěšnou stavbu anebo 
veřejně prosp ěšné opat ření". Ustanovení § 4 zákona se 
použije též při hodnocení návrhu územního plánu dle § 5 odst. 
2 zákona. 
Pořizovatel odůvodnil vymezení nových ploch tím, že budou 
připojeny k již vymezené ploše X/14 (pro funkci BP) a budou 
řešeny jako jedna zastavitelná plocha o rozloze cca 3,6 ha 
s tím, že výstavba bude etapizována, započne na ploše 
XVIIb/66 a XVIIb/82 a bude postupovat směrem na západ, 
k ploše X/14. Je zřejmé, že plocha X/14 určená pro funkci BP 
není ani po 4 letech od účinnosti X. změn územního plánu 
(12.4.2012) využita. Pořizovatel k ní chce nyní připojit plochu 
další, s tím, že původně vymezená plocha by měla být 
zastavěna až v poslední fázi (byť pro plochu X/14 je již 
zpracována územní studie). Ministerstvo neshledává potřebu 
vymezení nové plochy, jelikož pořizovatel neprokázal potřebu 
ani nemožnost využití stávajících ploch pro navrhovaný účel. 
Dle platného ÚP v k.ú. Lány na Důlku k zastavění zbývá 6,526 
ha pro bydlení nízkopodlažní předměstské.  
Ministerstvo konstatuje, že nejsou spln ěny podmínky 
uvedené v ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, a v § 4 odst. 2 zákona, a vyslovilo  proto s 
uvedenými plochami nesouhlas.  
II. Ministerstvo tímto stanoviskem vyslovuje souhlas 
zařazením následujících ploch do návrhu územního plánu: 

- Lokalita  XVIIb/5a,b  v k.ú. Dražkovice 
- Lokalita  XVIIb/8 v k.ú. Nemošice 
- Lokalita  XVIIb/10a v k.ú. Opočínek 
- Lokalita  XVIIb/28 v k.ú. Nemošice 
- Lokalita  XVIIb/57 v k.ú. pardubice (pro funkci PR – 

plochy individuální rekreace) 
- Lokalita  XVIIb/62 v k.ú. Staré Čívice 
- Lokalita  XVIIb/63 v k.ú. Pardubice 
- Lokalita  XVIIb/64a,b  v k.ú. Černá za Bory (sídlo Žižín). 

 
Nadále platí souhlas ministerstva vyslovený stanoviskem č.j. 
939/550/15-Hr, 38333/ENV/15 ze dne 17.6.2015 s lokalitami, 
vymezením návrhem XVIIb změn Územního plánu m ěsta 
Pardubice, vyhodnocovanými z hlediska d ůsledk ů 
navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond (lokalita 
XVIIb/1, XVIIb/5d, e, XVIIb/9a, b, c, d, XVIIb/ 10b , c, 
XVIIb/37b, c, XVIIb/38c, XVIIb/44a, XVIIb/48, XVIIb /49a, 
XVIIb/50, XVIIb/56a, b, XVIIb/66b, XVIIb/74, XVIIb/ 75, 
XVIIb/84, XVIIb/93b) vyslovuje ministerstvo souhlas . 

Ad II Lokality XVIIb /8; 10a; 28; 57; 62; 63; 
64a,b - Vypořádáno v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

Lokalita XVIIb/5, b - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
zahrnout lokalitu do ploch dopravní 
infrastruktury.  

II. Ministerstvo vyslovuje souhlas tím, že lokalita XVIIb/6a, b v k.ú. 
Pardubice bude z návrhu XVIIb. zněm Územního plánu města 
Pardubice vypuštěna. 

Lokalita XVIIb/6a, b - na základě jednání 
o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 3.10.2016 a 
5.10.2016 vyřadit celou lokalitu z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
Č.j. 703/550/16-Hr, 28792/ENV/16 podán dne 18.5.2016 pod č.j. MmP 34127/2016 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI 
Hradec Králové, obdrželo dne 25. 4. 2016 žádost Magistrátu města 
Pardubic, odboru hlavního architekta, o návazné stanovisko ve věci 
projednání variantního návrhu změny XVIIb. Územního plánu města 
Pardubic. Ministerstvo se k návrhu XVIIb. změn již vyjádřilo 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu (dále též „zákon") 
stanoviskem ze dne 17. 6. 2015, č. j. 938/550/15-Hr, 38333/ENV/15, 
a dále navazujícím stanoviskem ze dne 2. 3. 2016, č. j. 294/550/16-
Hr, 10700/ENV/16. 
Dne 15. 4. 2016 vydalo ministerstvo stanovisko dle § 5 odst. 2 
zákona k návrhu Územního plánu Statutárního města Pardubice z 
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (č. j. 360/550/16-Hr, 
14381/ENV/16). Nový územní plán komplexně řeší celé území 
města, včetně předmětných lokalit v k. ú. Dražkovice a k. ú. Staré 
Čívice. 
Předmětem nyní předložené žádosti o navazující stanovisko je 
pozměněný a nově odůvodněný návrh změn pro některé lokality, k 
nimž se ministerstvo dosud vyjadřovalo nesouhlasně, konkrétně pro 
lokality XVIIb/3 a XVIIb/5c v k. ú. Dražkovice a lo kalitu XVIIb/37a 
v k. ú, Staré Čívice.  
Ministerstvo na úvod předznamenává, že v období před schválením 
návrhu nového územního plánu se jeví jako nesystémové přijímat 
změny, kolidující s již projednaným návrhem. Ministerstvo 
nesouhlasí s vymezením požadovaných lokalit, a to z  níže 
uvedených d ůvodů: 
Lokalitu odpovídající lokalitě XVIIb/37 v k. ú. Staré Čívice vymezuje 
nový územní plán (pod označením 545b-K) jako plochu lesa za 
účelem izolace blízké rozvíjející se průmyslové zóny, plocha 
logickým způsobem navazuje na stávající plochy lesa, regionální 
biokoridor a lokální biocentrum; s tímto využitím vyslovilo 
ministerstvo souhlas ve stanovisku k novému územnímu plánu, na 
svém stanovisku nadále setrvává.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

Lokalitu částečně odpovídající lokalitě XVIIb/3 (318Z až 322Z, 392Z) 
vymezuje nový územní plán pro plochy bydlení, plocha zčásti 
zahrnuje stávající zastavitelné plochy a zčásti se jedná o plochy 
nové. Stávající ploše 144/z (platný ÚP) přibližně odpovídá nově 
navržená plocha 320Z, kterou ministerstvo nerozporuje; plocha je 
dosud nevyužita, proto  s dalšími plochami (tedy i s plochami 
navrženými změnou ÚP v lokalitě XVIIb/3) nelze v zásadě souhlasit. 
Tento postup je v souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona („Další 
zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na 
základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné 
plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch") a s § 4 
odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb. (upřednostnění odnímání půdy v 
zastavěném území, resp. na zastavitelných plochách). Ministerstvo 
se v dalším odvolává na odůvodnění stanoviska ze dne 2. 3. 2016. 

 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
 

Lokalitě XVIIb/5c odpovídá v návrhu nového územního plánu plocha 
zemědělsky obhospodařovaná (stávající stav), počítá se zde pouze s 
koridorem pro rozšíření silnice 1/37. Tento postup ministerstvo plně 
akceptuje. V navazujícím stanovisku ze dne 2. 3. 2016 vyslovilo 
souhlas s lokalitami XVIIb/5a. b. tím ie prozatím naplněna potřeba 
budování  občanského vybavení v sídle Dražkovice. Teprve po 
plném využití této lokality lze uvažovat o dalším záboru, zejména 
vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o půdy II. třídy ochrany, tedy 
velmi kvalitní půdy, zemědělsky obhospodařované, jiný postup by byl 

 
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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v rozporu se zásadami uvedenými v § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu. 
 
 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
SPU 048213/2015 podán dne 9.2.2015 pod č.j. MmP 8795/2015 

V zájmovém území předloženého návrhu změn ÚP se nachází  
stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve 
vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového 
úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které 
požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost. 

Jedná se o: 
1. HOZ Mateřov - T řebosice , „od Mikulovic", který evidujeme pod 
ID: 1080000417-11201000 v ČHP 1-03-04-002, kanál otevřený. 
Tento kanál bude dotčen rozvojovými lokalitami XVIIb 5 c, 5 d a 3 b . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/5 d - tato lokalita respektuje 
HOZ Mateřov – Třebosice a neomezuje 
jejich funkčnost, jelikož se jedná o plochu 
zeleně izolační, tedy plochu zeleně s 
ochrannou funkcí území.  

2. HOZ Spojil III. , Spojilský odpad, který evidujeme pod ID: 
1080000010-11201000 v ČHP 1-03-04-001, kanál otevřený. Toto 
zařízení bude dotčeno rozvojovou lokalitou XVIIb 57. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme zachovat 
podél těchto HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíří 6 m od 
břehových čar na obě strany. Do těchto HOZ nesmí být vypouštěny 
žádné odpadní ani dešťové vody. 

 
Lokalita 57, 64, 69 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
 

Dále sdělujeme, že na rozvojových lokalitách XVIIb 64 a XVIIb 69 b 
se nachází přívodní napájecí kabel k odvodňování čerpací stanici 
OČS Hostovice a, b v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ, 
která je evidována pod ID: 1080000204-11201000 v ČHP 1-03-03-
107. 
Případné trasové změny (přeložky apod.) musí být předem s SPÚ 
řádně projednány včetně majetkoprávního vyrovnáni. 

Upozorňujeme na výskyt podrobného odvodnění pozemků na 
lokalitách XVIIb 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 5c a 5d. 

Toto odvodnění je ve vlastnictví vlastníků příslušných pozemků. 
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Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
163/2015-910-UPR/2 podán dne 24.3.2015 pod č.j. MmP 18140/2015 

Silniční doprava 
Správním územím města Pardubice prochází silnice 1/2,1/37 a 1/36. 
Z hlediska námi sledovaných výhledových záměrů dle ZÚR 
Pardubického kraje se správního území města Pardubice týkají níže 
uvedené stavby: 
stavba D3 - rozšíření silnice 1/37 Pardubice - hranice 
Královéhradeckého kraje - již byla realizována, 
stavba D4 -rozšíření silnice 1/37 (k.ú. Dražkovice, Nové Jesenčany, 
Pardubice, Popovice, Svítkov); pro stavbu „1/37 Pardubice - Trojice, 
Il.etapa", rozšíření na 4-pruh byla v 03/2015 zahájena stavba, 
stavba D9 - přeložka silnice 1/36 Lázně Bohdaneč (k.ú.Semtín), 
stavbaD10-přeložka silnice 1/36 Pardubice - severní tangenta 
„Trnová - Fábovka -Dubina"; - na uvedenou stavbu byl v roce 2014 
schválen záměr projektu 
stavba Dl 1 - přeložka silnice 1/36 Sezemice - Časy (k.ú.Pardubice) 
stavba Dl8 - přeložka silnice 1/2 Pardubice, jižní obchvat; 
pro stavbu Jihozápadní obchvat bylo v roce 2011 vydáno souhlasné 
stanovisko EIA, na přípravě stavby se v současné době nepokračuje; 
pro stavbu Jihovýchodní obchvat byla v důsledku probíhajících změn 
ÚP Pardubice přerušena IC pro změnu UR stavby 
K variantnímu návrhu změny XVIIb. uplatňujeme následující 
připomínky: Varianta 1: 
1. Pro funkční využití ploch, ve kterých by mohly být zahrnuty stavby, 
které podléhají hygienickým a imisním limitům z dopravy 
požadujeme zařadit podmínku podmínečné přípustnosti s tím, že v 
navazujících řízeních (UR, SP) bude prokázáno splnění hygienických 
a imisních limitů z dopravy na sinicích I. třídy; jedná se zejména o 
plochy bydlení a občanské vybavenosti XVIIb/4, XVIIb/38, XVIIb/50, 
XVIIb/57 a XVIIb/67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Varianta č. 1 je řešena v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP  

 

2. Pro plochy změn XVIIb/38 - BS, XVIIb/50 - BP a XVIIb/67 - BP 
upozorňujeme na skutečnost, že silnice I. třídy můžou být zdrojem 
negativních vlivů z dopravy a míra hlukového zatížení a případná 
realizace protihlukových opatření se posuzuje již v rámci umisťování 
stavby do předmětné lokality, neboť žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby má dle přílohy č. 1, části B/C, bodu 8, vyhlášky č. 
503/2006 Sb. v platném znění, obsahovat dokumentaci podle přílohy 
č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb., dle které jsou v souhrnné technické 
zprávě uvedeny zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí, tedy i hluku. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
povinností stavebníka ochránit svou stavbu před negativními účinky 
hluku, pokud stavbu umisťuje do hlukem nadměrně zasaženého 
území a není možné po správci komunikace požadovat plnění 
povinnosti dle §30 odst. 1 zákona č. 258/2000 sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 

 

3. Pro plochy změn XVIIb/20 - OVp, XVIIb/16 - RS a XVIIb/76 - VL 
upozorňujeme, že pro připojení na silnici I. třídy požadujeme 
přednostně využít připojení na stávající sjezdy nebo připojit plochy 
na silnice nižší třídy 

 

4. Plocha změny XVIIb/76 leží v těsném sousedství stavby „1/37 
Pardubice - Trojice, II.etapa", rozšíření silnice 1/37 na dělený 4-pruh. 
Uvedená stavba byla v 03/2015 zahájena. Plocha XVIIb/76b - pro 
systém silniční dopravy byla vymezena v souladu s dokumentací 
stavby „1/37 Pardubice - Trojice, II. etapa" dodanou projektantem, 
plochu XVIIb/76a - VL požadujeme připojit na silnici 1/37 pomocí 
stávajících sjezdů. 

 

Varianta 2: 
1. Pro funkční využití ploch, ve kterých by mohly být zahrnuty stavby, 
které podléhají hygienickým a imisním limitům z dopravy 

 
Lokalita 9 a 48 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
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požadujeme zařadit podmínku podmínečné přípustnosti s tím, že v 
navazujících řízeních (UR, SP) bude prokázáno splnění hygienických 
a imisních limitů z dopravy na sinicích I.třídy; jedná se zejména o 
plochy bydlení a občanské vybavenosti XVIIb/3, XVIIb/5, XVIIb/9, 
XVIIb/37 a XVIIb/48 
2. Pro plochy změn XVIIb/3 - BP, XVIIb/9 - BP a XVIIb/37 - BP 
upozorňujeme na skutečnost, že silnice I. třídy můžou být zdrojem 
negativních vlivů z dopravy. Míra hlukového zatížení a případná 
realizace protihlukových opatření se posuzuje již v rámci umisťování 
stavby do předmětné lokality, neboť žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby má dle přílohy č. 1, části B/C, bodu 8, vyhlášky č. 
503/2006 Sb. v platném znění, obsahovat dokumentaci podle přílohy 
č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb., dle které jsou v souhrnné technické 
zprávě uvedeny zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí, tedy i hluku. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
povinností stavebníka ochránit svou stavbu před negativními účinky 
hluku, pokud stavbu umisťuje do hlukem nadměrně zasaženého 
území a není možné po správci komunikace požadovat plnění 
povinnosti dle §30 odst.l zákona č. 258/2000 sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 

projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  

 

3. Pro plochy změn XVIIb/5 - VLa a XVIIb/93a - VS upozorňujeme, 
že pro připojení na silnici I. třídy požadujeme přednostně využít 
připojení na stávajících sjezdy nebo připojit plochy na silnice nižší 
třídy. 

Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/5, b - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
zahrnout lokalitu do ploch dopravní 
infrastruktury.  
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokalita 5 a 93a – uvést podmínku: pro 
připojení na silnici I. třídy požadujeme 
přednostně využít připojení na stávajících 
sjezdy nebo připojit plochy na silnice nižší 
třídy.   

4. Pro plochu změn XVIIb/5 požadujeme respektovat koridor pro 
úpravu stávající silnice 1/37 - rozšíření na 4-pruh dle platné PD. 
Investorsky zajišťuje tuto stavbu RSD ČR Správa Pardubice. 

Lokalita 5 – koridor pro úpravu stávající 
silnice I/37 – rozšíření na 4-pruh dle 
platné PD bude respektován 

S ohledem na speciální právní předpisy a nejasný rozsah pozemků 
pro VPS námi sledovaných silničních staveb žádáme u nich 
neuvádět požadavek na předkupní právo. Zároveň žádáme o 
nevyčíslování jednotlivých pozemků pro uvedené VPS silnic I. třídy 
včetně staveb souvisejících. 

 

Dále upozorňujeme na nesrovnalosti mezi označením staveb a ploch 
pro dopravu uvedených v čl. A Přílohy č. 2 Odůvodnění a mezi 
označením staveb používaných dotčenými orgány statní správy. 
Doporučujeme tato označení uvést do souladu, v součinnosti s 
investorem silničních staveb, kterým je RSD ČR Správa Pardubice, 
aby bylo možné předejít případným nedorozuměním. 
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Železniční doprava 
Z hlediska výhledových záměrů je sledováno zdvoukolejnění trati č. 
031 v souladu se schválenou Studií proveditelnosti Hradec Králové - 
Pardubice. Ve variantě č. 2 jsou pro tento záměr vymezeny plochy 
XVIIb/93d a XVIIb/93b, které požadujeme respektovat. 
V současné době je dokončována studie proveditelnosti Uzlu 
Pardubice, jejíž součástí je variantní řešení napojení Chrudimi a 
umístění případných nových zastávek v rámci uzlu. Případnou 
výstavbu v ploše XVIIb/53 je nutné s uvedeným záměrem 
koordinovat. 

 
 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
 

V lokalitách XVIIb/44a a XVIIb/44b v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně 
přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech. 

Vodní doprava 
Ve správním území jsou dlouhodobě sledované záměry vodní 
dopravy, kterými jsou přístav Pardubice, územní ochrana kanálu D-
O-L plavební třída Vb a s D-O-L související úprava Labské vodní 
cesty též Vb třída. U změny XVIIb/UV/02 žádáme úpravu v grafické 
části výkresu VPS výrokové části návrhu tak, aby bylo přesně 
určeno, že se jedná o změnu hranic NBL K72 (Polabský luh - 
Bohdaneč). 

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

Letecká doprava 
V řešeném území se nachází pouze veřejné mezinárodní 
letiště Pardubice, které je využíváno pro vojenský i civilní provoz. 
K variantě č. 1 a variantě č. 2, řešené předmětnou změnou 
územního plánu města, neuplatňujeme žádné připomínky. 

S textovou částí odůvodnění změny územního plánu pro společné 
jednání, konkrétně s částí „Úpravy a změny v problematice 
upřesnění limitů využití území - varianta č. 1 i č. 2, Ochrana a 
bezpečnost státu", souhlasíme. 

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

 
 
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení 
územního plánování 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
navazující stanovisko  KrÚ 40929/2015 podán dne 30. 6. 2015 pod č.j. MmP 39417/2015 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 29. 1.2015 
oznámení o společném jednání o návrhu XVIIb. změny územního 
plánu města Pardubice (dále jen změna územního plánu města) a 
dokumentaci změny územního plánu. V souladu s § 50 odst. 7 
stavebního zákona 
obdržel krajský úřad dne 22. 6. 2015 kopie stanovisek a připomínek, 
které byly k návrhu změny územního plánu uplatněny.  

Kromě zapracování záměrů z nadřazené dokumentace a oprav 
zřejmých nesprávností (z předchozích změn), prověřuje návrh změny 
územního plánu 97 záměrů ve dvou variantách. Z výsledků 
vyhodnocení společného jednání vyplývá, že na základě 

 
Stanovisko je nahrazeno stanoviskem 
KrÚ 45690/2016 podaném dne 17.6.2016 
pod č.j. 41329/2016.  
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nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů budou vypuštěny 
lokality 10, 28, 34, 57, 62 a 64 z varianty č. 1 a lokality 3, 5, 6, 7,11, 
37, 63, 66, 70, 71, 82, 93 z varianty č. 2. 
Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává k variantě č. 
1 (pro lokality 1, 4, 8, 16, 17, 20, 24, 27, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 
50, 53, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 86, 88, 90, 92, 94, A, B, 
odstranění zřejmých nesprávností 98 až 117) a k variantě č. 2 (pro 
lokality 9, 15, 26, 48, 49, 56, 75, 83, 84) toto stanovisko dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona. 
a) Posouzení z hlediska zajišt ění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů je změna územního plánu města 

koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí (kromě lokálních prvků územního systému ekologické stability 
na Ostřešany). Návaznost propojovacího plynovodu P01 je 
koordinována s Územním plánem Sezemice a s Územním plánem 
Ostřešany. Elektrické vedení E11 není doposud zapracováno do 
Územního plánu Tuněchody, který nabyl účinnosti před vydáním 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. 

Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při 
společném jednání připomínky. 

b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územníh o rozvoje 
a územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem 

Návrh změny územního plánu města je v souladu s Politikou 
územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace 
č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015 a respektuje 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 2 PÚR ČR. Řešené 
území města Pardubice leží v rozvojové oblasti republikového 
významu OB4 Hradec Králové-Pardubice. 

Návrh změny územního plánu města je v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění 
aktualizace č. 1, a to v částech: 
�  respektuje priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR 
Pk, 

� respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly 
pro územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou 
oblast republikového významu OB4 Hradec Králové-Pardubice, 

� respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou 
stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 5 ZÚR Pk pro krajinu 
lesní, lesozemědělskou, sídelní a území s předpokládanou 
vyšší mírou urbanizace, 

� vymezuje koridory pro umístění veřejně prospěšných opatření 
územního systému ekologické stability nadregionální biokoridor 
K 73, regionální biokoridory RK 9905, RK1340, RK 1341 a 
regionální biocentra RBC 914, RBC 916, RBC 917 a RBC 1949) 
podle konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek 
daného území tak, aby byly dodrženy prostorové parametry 
biokoridorů a respektuje nadregionální biokoridor K 72, které byl 
vymezen již v platné územně plánovací dokumentaci, resp. v 
jejích změnách, 

� respektuje vymezené koridory nadmístního významu pro 
umístění následujících veřejně prospěšných staveb dopravní a 
technické infrastruktury: 
� D03 silnice I/37 Pardubice - hranice Královéhradeckého 

kraje - rozšíření 
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� D04 silnice I/37 Pardubice - Medlešice - rozšíření 
� D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 
� D10 přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta 
� D11 přeložka silnice I/36 Sezemice - Časy 
� D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat 
� D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta 
� D44 přeložka silnice 11/341 Staré Čívice 
� D45 prodloužení silnice 11/341 Staré Čívice - Lázně 

Bohdaneč 
� D46 přeložka silnice M/322 Pardubice - západ 
� D101 železniční trať Medlešická spojka 
� D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice - 

Hradec Králové 
� D103 vlečka do přístavu Pardubice 
� D151 přístav Pardubice 

� nově vymezuje koridory nadmístního významu pro umístění 
následujících veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury: 
� E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody -  

Pardubice, vč. TR 110/35 kV Pardubice - jih 
� P01 propojovací plynovod Olešná - Náchod - Polsko 

� respektuje územní ochranu pro umístění stavby přeložky silnice 
I/2 v úseku Černá za Bory - Sezemice a průplav D-O-L, které 
jsou v ZÚR Pk sledovány jako územní rezervy. 
 

c) Posouzení z hlediska záležitostí nadmístního výz namu dle § 
43 odst. 1 stavebního zákona 

Změna územního plánu města neobsahuje záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

 

Krajský úřad shledal na základě posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona tyto nedostatky: 
� Regionální biocentrum RBC 914 Meandry Chrudimky bylo oproti 

ZÚR Pk vymezeného v podstatně menší ploše. Požadujeme 
plochu zvětšit dle ZÚR Pk nebo zmenšení řádně odůvodnit. 

� V textové části odůvodnění, v rámci koordinace a zajištění 
návaznosti prvků územního systému ekologické stability, 
vysvětlit důvody vymezení dvou lokálních biokoridorů, které 
nemají návaznost v Územním plánu Ostřešany. 

� V případě doplnění regulativů pro plochy zeleně rekreační ZR, 
zeleně krajinná KZ a zeleně krajinná rekreační KR, podle 
kterých je v těchto plochách možné umístit stavby, požadujeme 
doplnit v plochách ZR, KZ a KR nepřípustné využití o zákaz 
umisťování staveb v biocentrech a biokoridorech ÚSES, s 
výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží, 
v souladu se čl. 112 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. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení 
územního plánování 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
navazující stanovisko  KrÚ 45690/2016 podán dne 17. 6. 2016 pod č.j. MmP 41329/2016 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 29. 1.2015 
oznámení o společném jednání o návrhu XVIIb. změny územního 
plánu města Pardubice (dále jen změna územního plánu města) a 
dokumentaci změny územního plánu. V souladu s § 50 odst. 7 
stavebního zákona 
obdržel krajský úřad dne 15.6.2016 kopie stanovisek a připomínek, 
které byly k návrhu změny územního plánu uplatněny. 
Kromě zapracování záměrů z nadřazené dokumentace a oprav 
zřejmých nesprávností (z předchozích změn), prověřuje návrh změny 
územního plánu 97 záměrů ve dvou variantách.  
Variantní řešení není zpracováno tak, aby porovnalo výhody a 
nevýhody dvou zcela odlišných koncepčních řešení, jak bylo míněno 
stavebním zákonem. Varianta č. 2 obsahuje řešení varianty č. 1 a 
navíc další lokality, které vykazují více střetů zájmů. 
Krajský úřad na základě předložených podkladů stanovisko dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona. 

a) Posouzení z hlediska zajišt ění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy 

Z hlediska širších vztahů je změna územního plánu města 
koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. Dva lokální biokoridory nemají návaznost na skladebné prvky 
územního systému ekologické stability Územního plánu Ostřešany.  
Návaznost propojovacího plynovodu P01 je koordinována 
s Územním plánem Sezemice a s Územním plánem Ostřešany. 
Elektrické vedení E11 není doposud zapracováno do Územního 
plánu Tuněchody, který nabyl účinnosti před vydáním Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje. 
Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném 
jednání připomínky. 

 

b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územníh o 
rozvoje a územn ě plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Změna územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1, schválené 
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015. Změna 
územního plánu není v rozporu s republikovými prioritami územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanoveny v kapitole 2 PÚR ČR. Řešené území města Pardubice leží 
v rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové-
Pardubice. 
Změna územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, která nabyla 
účinnosti 7.10.2014, a to v částech: 
� respektuje priority územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR 
Pk, 

� respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly 
pro územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou 
oblast republikového významu OB4 Hradec Králové-Pardubice, 

� respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou 
stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 5 ZÚR Pk pro krajinu 

 

 

 
PÚR ČR a ZÚR Pk jsou v XVII.b-1 změně 
Územního plánu města Pardubice 
respektovány. 
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lesní, lesozemědělskou, sídelní a území s předpokládanou 
vyšší mírou urbanizace, 

� vymezuje a zpřesňuje skladebné části územního systému 
ekologické stability nadregionálních biokoridorů K 72 a K 73, 
regionálních biokoridorů RK 9905, RK1340, RK 1341 a 
regionálních biocenter RBC 914, RBC 916, RBC 917 a RBC 
1949 dle č. 100 až 113 ZÚR Pk (zpřesněné koridory 
nadregionálních biokoridorů K 72 a K 73 jsou vymezeny jako 
veřejně prospěšná opatření), 

� respektuje vymezené koridory nadmístního významu pro 
umístění následujících veřejně prospěšných staveb dopravní 
infrastruktury: 
� D03 silnice I/37 Pardubice - hranice Královéhradeckého 

kraje - rozšíření 
� D04 silnice I/37 Pardubice - Medlešice – rozšíření (kromě 

lokalit 3 a 5 dle var. 2) 
� D09 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 
� D10 přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta 
� D11 přeložka silnice I/36 Sezemice - Časy 
� D18 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat 
� D42 přeložka silnice I/2 Pardubice; jihovýchodní tangenta 
� D44 přeložka silnice II/341 Staré Čívice 
� D45 prodloužení silnice II/341 Staré Čívice - Lázně 

Bohdaneč 
� D46 přeložka silnice II/322 Pardubice - západ 
� D101 železniční trať Medlešická spojka 
� D103 vlečka do přístavu Pardubice 
� D151 přístav Pardubice 

� vymezuje koridory nadmístního významu pro umístění 
následujících veřejně prospěšných staveb dopravní a technické 
infrastruktury a veřejně prospěšných opatření: 
� D 102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – 

Hradec Králové 
� E11 nadzemní vedení 2x 110 kV TR Tuněchody -  

Pardubice, vč. TR 110/35 kV Pardubice - jih 
� P01 propojovací plynovod Olešná - Náchod - Polsko 

� respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, 
které jsou stanoveny v kapitole 5 ZÚR Pk, 

� respektuje územní ochranu pro umístění stavby přeložky silnice 
I/2 v úseku Černá za Bory - Sezemice a průplav D-O-L, které 
jsou v ZÚR Pk sledovány jako územní rezervy. 
 

c) Posouzení z hlediska záležitostí nadmístního výz namu 
dle § 43 odst. 1 stavebního zákona 

Změna územního plánu města neobsahuje záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. 

 

Krajský ú řad shledal na základ ě posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona tyto nedostatky: 
� Lokalita 3 v Dražkovicích (var. 2) je v rozporu se čl. 82 ZÚR Pk, 

který pro rozšíření silnice I. třídy (D04 silnice I/37 Pardubice – 
Medlešice – rozšíření) stanovuje úkol nevymezovat nové 
zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury. 
V souladu s tímto ustanovením požadujeme lokalitu vypustit 
nebo zmenšit (mimo dopravní koridor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
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� Lokalita 5 v Dražkovicích (var. 2) je v rozporu se čl. 82 ZÚR Pk, 
který pro rozšíření silnice I. třídy (D04 silnice I/37 Pardubice – 
Medlešice – rozšíření) stanovuje úkol nevymezovat 
novézastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury. 
V souladu s tímto ustanovením je lokalitu třeba vypustit nebo 
změnit funkční využití. Zároveň je třeba zajistit, aby navržené 
plochy navazovaly na zastavěné území nebo zastavitelné 
plochy, pro zachování urbanistické celistvosti sídla (č. 7b ZÚR 
Pk), vytváření nových sídel ve volné krajině je nežádoucí. 

 

 

� Lokalita 6 (var. 2) navrhuje plochu pro výstaviště do lokálního 
biocentra LBC7 Podkova, které leží v ochranné zóně 
nadregionálního biokoridoru K72 Labe, což je v rozporu se čl. 
110c ZÚR Pk. V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 
v rozsahu 2 km od osy jsou všechny prvky regionální i lokálních 
ÚSES chápány jako součást nadregionálního biokoridoru.  

� Lokalita 70 (var.2) je v rozporu se čl. 112, písm. a) ZÚR Pk – 
respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES 
na regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné, 
s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží. 
Lokalita 70 navrhuje plochu zeleně rekreační ZR do 
regionálního biocentra RBC 916 Pardubické Labe. S tímto 
záměrem nelze souhlasit, neboť regulativy této plochy umožňují 
umístění venkovních nekrytých sportovišť a stavebních objektů 
do 50m2, přičemž nově doplňovaná podmínka umožňuje jako 
podmíněně přípustnou zástavbu i nad tuto mez.  

� Z hlediska širších územních vztahů je nutné prověřit koordinaci 
s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Dva 
lokální biokoridory nemají návaznost na skladebné prvky 
územního systému ekologické stability Územního plánu 
Ostřešany. Vymezení lokálních biokoridorů je v obou variantách.  

� Lokality 8 (Nemošice) a 64 (Žižín) jsou částečně navrženy do 
záplavového území. Změna územního plánu neprokazuje 
soulad s čl. 108 ZÚR Pk. – v záplavových územích lze 
vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. Zároveň doporučujeme prověřit správnost vyznačení 
aktivní zóny záplavového území v koordinačním výkrese (na 
území Nemošic). Výše uvedené lokality 8 a 64 jsou obsaženy 
v obou variantách. 

� Regionální biocentrum RBC 914 Meandry Chrudimky bylo oproti 
ZÚR Pk vymezené v podstatně menší ploše. Požadujeme plochu 
zvětšit dle ZÚR Pk nebo zmenšení řádně odůvodnit. Vymezení 
RBC 914 je v obou variantách. 

 

Dle § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o územním 
plánu až na základ ě potvrzení krajského ú řadu o odstran ění 
výše uvedených nedostatk ů. 
Požadavky na úpravu předloženého návrhu územního plánu 
z hlediska metodické pomoci § 67 odst. 1 p9sm c] y8kona 4. 129/200 
Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  

Lokalita XVIIb/5, b - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
zahrnout lokalitu do ploch dopravní 
infrastruktury.  

Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

 
Lokalita XVIIb/6 - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány dne 3.10.2016 a 5.10.2016 vyřadit 
celou lokalitu z řešení projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 
 
Lokalita XVIIb/70 - Vypořádáno v XVII.b 
změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

 

 

 

 

 

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  

 

 

 
 
 
Vypořádáno v XVII.b změně ÚPmP. Není 
předmětem projednávané XVII.b-1 změny 
ÚPmP.  
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Z hlediska pořizovatelské praxe připomínáme, že obsah stanoviska 
dotčených orgánů je pro pořizovatele závazný. Pokud pořizovatel 
uvedeným požadavkům zcela nevyhoví, musí řešení písemně 
dohodnout. 
Tímto stanoviskem je nahrazeno stanovisko ze dne 29.6.2015 pod 
čj. KrÚ 40929/2015. 

 
 
 
 
POSKYTOVATELÉ 
 

Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4  

ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů zasílá následující 
připomínky k Variantnímu návrhu Zm.č.XVIIb územního plánu (dále 
jen ÚP) Pardubice. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice l.třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci 
dálnic a silnic l.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 
vyjádření. 
 
K Návrhu zadání Zm.č.XVIIb zaslalo ŘSD ČR vyjádření dopisem 
č.j.3675-ŘSD-13-11110 z 5.3.2013. 
 
Z hlediska námi sledovaných výhledových záměrů dle ZÚR PK se 
správního území města Pardubice týkají níže uvedené stavby. V 
návrhu Zm.č.XVIIb ÚP Pardubice požadujeme respektovat koridory 
pro níže uvedené stavby dle platné projektové dokumentace, která je 
k dispozici na ŘSD ČR Správa Pardubice. 
stavba D3 - rozšíření silnice I/37 Pardubice - hranice 
Královéhradeckého kraje - již byla realizována  
stavba D4 - rozšíření silnice I/37 (k.ú.Dražkovice, Nové Jesenčany, 
Pardubice, Popovice, Svítkov); pro stavbu „I/37 Pardubice - Trojice, 
ll.etapa", rozšíření na 4-pruh byla v 03/2015 zahájena stavba  
stavba D9 - přeložka silnice i/36 Lázně Bohdaneč (k.ú.Semíín) 
stavba D10 - přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta 
„Trnová - Fábovka - Dubina"; 
na uvedenou stavbu byl v roce 2014 schválen záměr projektu stavba 
D11 - přeložka silnice I/36 Sezemice - Časy (k.ú.Pardubice) 
stavba D18 - přeložka silnice I/2 Pardubice, jižní obchvat; 
pro stavbu Jihozápadní obchvat bylo v roce 2011 vydáno souhlasné 
stanovisko EIA, 
na přípravě stavby se v současné době nepokračuje; 

pro stavbu Jihovýchodní obchvat byla v důsledku probíhajících změn 
ÚP Pardubice přerušena IČ pro změnu ÚR stavby 

 
Podmínka je zapracována do dokumentu 
Výběr varianty a pokyny pro zpracování 
návrhu XVII.b změny Územního plánu 
města Pardubice 

 

K variantnímu Návrhu Zm.č.XVIIb uplatňujeme následující 
připomínky: 
 
Varianta 1: 
1. Pro funkční využití ploch, ve kterých by mohly být zahrnuty 
stavby, které podléhají hygienickým a imisním limitům z dopravy 
požadujeme zařadit podmínku podmínečné přípustnosti s tím, že v 
navazujících řízeních (ÚR, SP) bude prokázáno splnění hygienických 
a imisních limitů z dopravy na sinicích I.třídy; jedná se zejména o 
plochy bydlení a ob čanské vybavenosti XVIIb/4, XVIIb/38, 
XVIIb/50, XVIIb/57 a XVIIb/67 

 
 
 
Varianta č. 1 je řešena v XVII.b změně 
ÚPmP. Není předmětem projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP.  
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2. Pro plochy změn XVIIb/38 - BS, XVIIb/50 - BP a XVIIb/67 - BP 
upozorňujeme na skutečnost, že silnice l.třídv můžou byt zdrojem 
negativních vlivů z dopravy a míra hlukového zatížení a případná 
realizace protihlukových opatření se posuzuje již v rámci umisťování 
stavby do předmětné lokality, neboť žádost o vydání rozhodnutí o 
umístěni stavby má dle přílohy č. 1, části B/C, bodu 8, vyhlášky č. 
503/2006 Sb. v platném znění, obsahovat dokumentaci podle přílohy 
č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., dle které jsou v souhrnné technické 
zprávě uvedeny zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí, tedy i hluku. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
povinností stavebníka ochránit svou stavbu před negativními účinky 
hluku, pokud stavbu umisťuje do hlukem nadměrně zasaženého 
území a není možné po správci komunikace požadovat plnění 
povinnosti dle §30 odst.1 zákona č. 258/2000 sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 
3. Pro plochy změn XVIIb/20 - OVp, XVIIb/16 - RS a XVIIb/76 - VL 
upozorňujeme, že pro připojení na silnici I.třídy musí být využito 
stávajících sjezdů a silnic nižších tříd. 
4. Plocha změny XVIIb/76 leží v těsném sousedství stavby „I/37 
Pardubice - Trojice, II.etapa", rozšíření silnice I/37 na dělený 4-pruh. 
Uvedená stavba byla v 03/2015 zahájena. Plocha XVIIb/76b - pro 
systém silniční dopravy byla vymezena v souladu s dokumentací 
stavby „I/37 Pardubice - Trojice, II.etapa" dodanou projektantem, 
plochu XVIIb/76a - VL požadujeme připojit na silnici I/37 pomocí 
stávajících sjezdů. 
Varianta 2: 
1. Pro funkční využití ploch, ve kterých by mohly být zahrnuty 
stavby, které podléhají hygienickým a imisním limitům z dopravy 
požadujeme zařadit podmínku podmínečné přípustnosti s tím, že v 
navazujících řízeních (ÚR, SP) bude prokázáno splnění hygienických 
a imisních limitů z dopravy na sinicích l.třídv; jedná se zejména o 
plochy bydlení a ob čanské vybavenosti XVIlb/3, XVIIb/5, XVIIb/9, 
XVIIb/37 a XVIIb/48 

 
Lokalita XVIIb/9 a XVIIb/48 - Vypořádáno 
v XVII.b změně ÚPmP. Není předmětem 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/3 – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 6.2.2017 evidované 
pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané XVII.b-1 
změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/5, b - na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
zahrnout lokalitu do ploch dopravní 
infrastruktury.  
Lokalita XVIIb/5 c na základě jednání o 
smírném odstranění rozporu s dotčenými 
orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  
Lokalita XVIIb/37 - na základě žádosti 
jednoho z majitelů pozemků ze dne 
22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/37 z 
projednávané XVII.b-1 změny ÚPmP.  

Lokalita XVIIb/93a – na základě dohody 
řešení rozporu ze dne 5.5.2017 evidované 
pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou a to v rozsahu 
navrženém ve variantě č.2 v dokumentaci 
Změny upravené a zaslané dotčenému 
orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy v 
rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. 
Rosice nad Labem), v rámci etapizace 

2. Pro plochy změn XVIIb/3 - BP, XVIIb/9 - BP a XVIIb/37 - BP 
upozorňujeme na skutečnost, že silnice l.třídv můžou být zdrojem 
negativních vlivů z dopravy a navržené pásy izolační zeleně jsou 
izolací spíše pohledovou a nezabrání v dostatečné míře negativním 
zdrojům (zejména hluku) z dopravy. Míra hlukového zatížení a 
případná realizace protihlukových opatření se posuzuje již v rámci 
umisťování stavby do předmětné lokality, neboť žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby má dle přílohy č. 1, části B/C, bodu 8, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění, obsahovat dokumentaci 
podle přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., dle které jsou v souhrnné 
technické zprávě uvedeny zásady ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí, tedy i hluku. Z výše uvedeného vyplývá, že 
je povinností stavebníka ochránit svou stavbu před negativními 
účinky hluku, pokud stavbu umisťuje do hlukem nadměrně 
zasaženého území a není možné po správci komunikace požadovat 
plnění povinnosti dle §30 odst.1 zákona č. 258/2000 sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 
3. Pro plochy změn XVIIb/5 - VLa a XVIIb/93a - VS upozorňujeme, 
že pro připojení na silnici I.třídy musí být využito stávajících sjezdů a 
silnic nižších tříd. 
4. Pro plochu změn XVIIb/5 požadujeme respektovat koridor pro 
úpravu stávající silnice I/37 – rozšíření na 4-pruh dle platné PD. 
Investorsky zajišťuje tuto stavbu ŘSD ČR Správa Pardubice. 
5. U plochy změny XVIIb/6 je uvedena možnost dopravního 
napojení z MÚK Trojice. Upozorňujeme, že uvedená MÚK je v 
dokumentech DOSS (vč.DÚR) vedená jako stavba MÚK Palackého, 
na kterou navazuje stavba Pardubice - Trojice. 
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S ohledem na speciální právní předpisy a nejasný rozsah pozemků 
pro VPS silniční žádáme o nezařazování VPS silnic I.třídy včetně 
staveb souvisejících mezi stavby, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. Zároveň žádáme o nevyčíslování jednotlivých pozemků pro 
uvedené VPS silnic l.třídy včetně staveb souvisejících. 
Dále upozorňujeme na nesrovnalosti mezi označením staveb a ploch 
pro dopravu uvedených v čl.A Přílohy č.2 Odůvodnění a mezi 
označením staveb používaných dotčenými orgány státní správy. 
Doporučujeme tato označení uvést do souladu, v součinnosti s ŘSD 
ČR Správa Pardubice, aby bylo možné předejít případným 
nedorozuměním. 

bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a 
nelze umístit stavbu hlavní do  
doby, než bude pozemek parc. č. 129/3 v 
k.ú. Trnová (cca 3,8 ha), která je podle 
platného územního plánu součástí plochy 
lesa (PL), plnit funkci lesa (bude součástí 
pozemků určených k plnění funkce lesa) 
dále jen „PUPFL“)) a bude provedeno 
jeho zalesnění, v návrhu Změny bude 
rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je 
zpracování regulačního plánu vyvoláno 
výhradní potřebou jiné osoby podmiňuje 
se úplnou úhradou nákladů na zpracování 
návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů a na mapové 
podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
Ostatní stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti obdržené v rámci společného jednání k návrhu 
XVII.b změny ÚPmP ze dne 18.2.2015 (dokumentace shodná pro XVII.b i XVII.b-1 změnu ÚPmP) jsou 
vypořádány v rámci procesu pořízení XVII.b změny ÚPmP.  
 
Zpracovala dne 25. 7. 2017 Ing. Petra Saidlová, pořizovatelka XVII.b-1.změny ÚPmP ve spolupráci s Ing. Helenou 
Dvořáčkovou, určenou zastupitelkou Statutárního města Pardubice a Ing.arch. Zuzanou Kavalírovou vedoucí odboru hlavního 
architekta. 
 
 
 
 
 

g) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání  
 

 Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem města Pardubic schváleno dne 7.5.2013 
usnesením č. 1330 Z/2013.  
 Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání. 
 Následující vyhodnocení bylo provedeno pro rozsah XVIIb. Změny před jejím rozdělením po vyhodnocení 
výsledků společného jednání o návrhu XVIIb. Změny a zpracováním upraveného návrhu XVIIb. a XVIIb-1. Změny. 
Tučnou kurzívou je zvýrazněno řešení upravené dokumentace (XVIIb-1. Změny) dle vyhodnocení společného 
jednání 
 
Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 2 zadání – 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 

Lokality prověřované ve variant ě č.1 návrhu pro společné jednání XVIIb. Změny splňují požadavky 
schváleného zadání. Jedná se o lokality využívající ploch v zastavěném území, u kterých se mění zařazení do 
typu ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) případně jsou řešeny jako plochy přestavby. Dále se 
jedná o  zastavitelné plochy vymezené již v platné územně plánovací dokumentaci, u kterých je měněno zařazení 
do typu ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch). V ojedinělých případech se jedná o nové 
zastavitelné plochy, které vždy navazují na zastavěné území a logickým způsobem rozvíjí funkci v navazujících 
stabilizovaných plochách – bydlení, sportovní areál, plochy smíšeného území apod. Nové zastavitelné plochy pro 
bydlení jsou vymezeny vždy jen pro omezený počet rodinných domů (jednotlivé rodinné domy, max. skupina 3-5 
objektů RD). Návrh na řešení lokalit respektuje poměry v území, přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, ochranné 
režimy veřejné infrastruktury – především dopravní a technické. Respektovány jsou zásady, priority a úkoly 
stanovené nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR Pk a PÚR ČR).  

Řešení doplnilo nebo upřesnilo záměry dle nadřazené ÚPD, upraveno je vymezení skladebných částí 
územního systému ekologické stability. 
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Upřesněno je vymezení zastavitelných ploch a jejich zařazení včetně podmínek prostorového uspořádání 
dle zpracovaného územně plánovacího podkladu – územní studie (např. lokalita Fáblovka). 

Respektován je systém sídelní zeleně, plochy městských parků, nábřeží a parkově upravených ploch. 
Doplňovány resp. konkretizovány jsou některé plochy zeleně menšího plošného rozsahu, které byly zahrnuty do 
jiných ploch s rozdílným způsobem využití – např. plochy bydlení. 

Není zasahováno do dopravní koncepce města. 

Lokality řešené ve variant ě č.2 návrhu pro společné jednání XVIIb. Změny nejsou z hlediska 
bezvýhradního respektování všech zásad, priorit a úkolů jednoznačné. Možnosti jejich budoucího využití by měly 
být zodpovědně zváženy, zhodnocen by měl být jejich přínos ve smyslu naplnění veřejného zájmu a zásad 
udržitelného rozvoje. Tento proces předpokládá zodpovědný přístup všech zúčastněných v rámci projednávání 
XVIIb. Změny. Pro přehlednost jsou v tabulkových částech pro jednotlivé lokality stanoveny zásady pro 
rozhodování o změnách v území. V textové části odůvodnění jsou pak pro jednotlivé lokality zpracovány karty 
(tabulky), kde je popsána stručná charakteristika změny, lokalizace řešené plochy, ilustrativní obrázky, uvedeny 
jsou slabé a silné stránky. V neposlední řadě je uvedeno odůvodnění, kde jsou sumarizovány poznatky o území, o 
záměru a v některých případech se zpracovatel dopouští i úvahy či subjektivního hodnocení. Po společném 
jednání, na základě Zastupitelstvem města Pardubic schválených pokynů pro zpracování upraveného návrhu a 
rozhodnutí o výběru výsledné varianty jsou některé záměry z varianty č.2 zapracovány v upraveném návrhu, 
některé jsou dále prověřovány odděleně ve XVIIb-1. Změně ( dle závěru následných jednání jsou v upraveném 
návrhu XVIIb-1. Změny zpracovány zejména plochy změn XVIIb-1/5a,b a XVIIb-1/93a). 

 
Lokality, které nejsou v XVIIb. Změně řešeny jsou v zásadní kolizi s územním plánem stanovenou 

urbanistickou koncepcí, koncepcí uspořádání krajiny, koncepcí veřejné infrastruktury nebo s ochrannými režimy 
limitů využití území apod. Jednotlivé lokality jsou popsány v textové části odůvodnění s uvedením důvodů pro 
nezařazení do návrhové části XVIIb. Změny. 

 
Jak je uvedeno výše, každá jednotlivá lokalita má v textové části odůvodnění svoji kartu (tabulku), kde 

jsou posouzeny a vyhodnoceny aspekty pro její zařazení do varianty č.1, varianty č.2 návrhu pro společné jednání 
XVIIb. Změny, resp. upraveného návrhu XVIIb. Změny a XVIIb-1. Změny  nebo jejího případného nezařazení do 
řešení XVIIb. Změny.  

 
V upraveném návrhu XVIIb-1. Zm ěny jsou uvedeny pouze tabulky týkající se řešených lokalit v 

XVIIb-1. Změně. Ostatní jsou v upraveném návrhu XVIIb. Zm ěny. 
 
XVIIb. Změnou je aktualizováno zastavěné území v rozsahu celého území řešeného Územním plánem 

města Pardubice. Součástí grafické části odůvodnění je schéma, které dokumentuje a odůvodňuje úpravy 
jednotlivých částí hranice zastavěného území. 

 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 3 zadání – Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 
na stanovení jejich využití, které je nutno prověřit 

XVIIb. Změna nevymezuje nové plochy územních rezerv. Ani XVIIb-1. Zm ěna nevymezuje plochy 
územních rezerv 

 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 4 zadání – Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 
právo. 

 
XVIIb. Změna prověřila vymezení VPS. U záměrů, které byly již prověřeny podrobnějším podkladem nebo 

dokumentací, je zpřesněno jejich vymezení. V lokalitě Fáblovka, která je prověřena územní studií a měněn systém 
dopravní obsluhy uvnitř území jsou vypuštěny koridory pro ty VPS dopravní infrastruktury, které doplňovaly 
dopravní systém města. Vypuštěny jsou realizované části protipovodňových opatření. 

Prověřena byla potřebnost vymezení předkupního práva především u koridorů pro stavby dopravní 
infrastruktury.   

XVIIb-1. Změna nevymezuje nové VPS ani VPO . 
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Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 5 zadání – 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. 

 
XVIIb. Změna ve variantě č. 2 návrhu pro společné jednání  stanovila pro plochy většího plošného 

rozsahu nebo plochy, které je nutno dále prověřit a konkretizovat či upřesnit podmínky pro jejich využití, podmínku 
zpracování územní studie či vydání regulačního plánu. Pro lokalitu, pro kterou  byla stanovena podmínka vydání 
regulačního plánu, byl součástí návrhu XVIIb. Změny pro společné jednání návrh zadání regulačního plánu. 
Jelikož je tato lokalita (XVIIb/5) dále prověřována odděleně, byl z textové části upraveného návrhu XVIIb. Změny 
vypuštěn i návrh zadání regulačního plánu. 

XVIIb-1. Změna stanovuje podmínku vydání regula čního plánu jako podmínku pro rozhodování o 
změnách v území pro ob ě řešené lokality. Sou částí textové části upraveného náhrhu XVIIb-1. Zm ěny pro 
veřejné projednání jsou návrhy zadání pro tyto regula ční plány. Pro lokalitu XVIIb-1/5 se bude jednat o 
regula ční plán na žádost, pro lokalitu XVIIb-1/93a se bude  jednat o regula ční plán z podn ětu. 

 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 6 zadání – Případný požadavek  na zpracování variant řešení 
 
Přestože zadání XVIIb. Změny variantní řešení nepředpokládalo, návrh změny ke společnému jednání byl 

předložen jako variantní. Variantnost ale nespočívala v různých způsobech řešení jednotlivých záměrů. Záměry 
jsou předloženy jako konkrétní požadavek vlastníka v konkrétní lokalitě.  

Varianty řešení XVIIb. Změny byly řešeny s ohledem na složitost problematiky jednotlivých záměrů. 
Varianta č.1 zahrnovala záměry, které jsou víceméně bezkonfliktní, varianta č. 2 rozšiřovala variantu č.1 o další 
záměry, které ale zasluhují  hlubší prostudování a širokou diskusi pro zodpovědné rozhodnutí, zda tento záměr 
zahrnout do další etapy projednání či nikoliv. Upravený návrh XVIIb. Změny pro veřejné projednání je zpracován 
jako invariantní dle pokynů pro zpracování návrhu XVIIb. Změny Územního plánu města Pardubice. 

Také upravený návrh XVIIb-1. Zm ěny je zpracován jako invariantní. 
 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 7 zadání – Požadavky  na uspořádání návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresu a počtu vyhotovení 

 
Textová část XVIIb-1. Změny je zpracována ve vazbě na textovou a tabulkovou část platné ÚDP, tj. 

právního stavu Územního plánu města Pardubice po XVIIa. Změně. 
Textová část odůvodnění XVIIb-1. Změny je zpracována v souladu s  přílohou č.7 vyhlášky č.500/2006 

Sb., Stavebním zákonem a správním řádem. 
Grafická část XVIIb-1. Změny je zpracována ve vazbě na grafické přílohy platné ÚPD, tj.  právního stavu 

Územního plánu města Pardubice po XVIIa. Změně (výkres základního členění území, hlavní výkres, schéma 
technické infrastruktury, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – není zpravován). 

Grafická část odůvodnění je zpracována v rozsahu – koordinační výkres a výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu. Výkres širších vztahů zpracován není, dílčí drobné plochy změn neovlivní širší vztahy 
v území. 

Zásady metodiky MINIS není možno na tuto dokumentaci uplatnit, neboť ani jedna z předchozích ÚPD 
(platný Územní plán města Pardubice a následující změny) nebyly zpracovány v souladu s touto metodikou. 
Původní územní plán byl zpracován a schválen v době (2001), kdy tato metodika ještě nebyla zpracována (verze 
MINIS 1.0 byla zpracována v roce 2005). 

 
Grafické jevy XVIIb-1. Změny jsou ve vektorovém tvaru vymezeny nad digitálními daty poskytnutého 

mapového podkladu, který je umístěn v souřadnicovém systému S-JTSK. 
 
 

Vyhodnocení plnění zadání dle kapitoly 8 zadání – Požadavky  na vyhodnocení předpokládaných vlivů XVIIb. 
Změny ÚPmP na udržitelný rozvoj území 

 
Zadání XVIIb. Změny Územního plánu města Pardubice je plněno.  
Krajský úřad Pardubického kraje, ve svém stanovisku jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zpracování vyhodnocení vlivů XVIIb. Změny na životní 
prostředí (SEA) nepožadoval. 
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Vyhodnocení spln ění rozhodnutí o výb ěru výsledné varianty řešení a pokyn ů pro zpracování 
upraveného návrhu po spole čném jednání 
 
Výběr varianty a pokyny pro zpracování upraveného návrhu XVIIb. Změny Územního plánu města 
Pardubice byly  schváleny Zastupitelstvem města Pardubice dne 27.6.2016 usnesením č. Z/1087/2016.  
 

Rozhodnutí o výb ěru výsledné varianty řešení 

Rozhodnutí Popis spln ění v upraveném návrhu XVIIb. Zm ěny 
Do návrhu XVII.b změny územního plánu města 
Pardubice bude zpracována varianta č. 1 návrhu 
XVII.b změny ÚPmP pro společné jednání, které 
bude dále upravena v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu XVII.b změny územního plánu 
města Pardubice. 
 
Z varianty č. 1 návrhu XVII.b změny ÚPmP budou 
vyřazeny tyto plochy: 

- lokalita č. XVII.b/34 

 
V upraveném návrhu XVIIb. Změny ÚPm 
Pardubice po společném jednání není řešena 
lokalita XVIIb/34 

Do návrhu XVII.b změny ÚPmP budou 
zapracovány tyto plochy z varianty č. 2: 

- lokality č. XVII.b/7, XVII.b/9, XVII.b/11, 
XVII.b/26, XVII.b/37b-d, XVII.b/48, 
XVII.b/49, XVII.b/56, XVII.b//63, XVII.b/71, 
XVII.b/75, XVII.b/83, XVII.b/84, XVII.b/93b-
c. 

 

 
Součástí upraveného návrhu XVIIb. Změny ÚPm 
Pardubice po společném jednání jsou lokality č. 
XVII.b/7, XVII.b/9, XVII.b/11, XVII.b/26, XVII.b/48, 
XVII.b/49, XVII.b/56, XVII.b//63, XVII.b/71, 
XVII.b/75, XVII.b/83, XVII.b/84, XVII.b/93b-c. 
Lokalita XVIIb/37 bude řešena jako celek 
odděleně ve XVIIb/1. Změně. 

 
 
 
 Na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/1087/2016 – Z/1091/2016 jsou v XVIIb-1. Změně 
ÚPmP prověřovány lokality vzniklé oddělením od XVIIb. Změny ÚPmP. Jedná se o tyto lokality:  

• XVIIb/3a a XVIIb/3b,  
• XVIIb/5a, XVIIb/5b, XVIIb/5c,  
• XVIIb/93a,  
• XVIIb/37a,  
• XVIIb/34,  
• XVIIb/6,  
• XVIIb/66.  

 
Dále je v XVIIb-1. Změně ÚPmP prověřována lokalita XVIIb/37, pro kterou se nepodařilo pro všechny vymezené 
plochy změn získat souhlasná stanoviska DO, jelikož je nutné tuto lokalitu posuzovat komplexně jako celek. 
 
 
 

Pokyny k úprav ě návrhu XVIIb-1. Zm ěny ÚPMP po spole čném jednání 

 Pokyn Popis spln ění v upraveném návrhu XVIIb-1. 
Změny 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/3

 

Na základě dohody řešení rozporu ze dne 6.2.2017 
evidované pod č.j. 8548/2017 vyřadit celou lokalitu 
XVIIb/3 z řešení projednávané změny ÚPmP, to 
neplatí pro případ zpřesnění úkolů územního 
plánování vyplývajícího ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění týkajících se 
rozšíření silnice I/37. 

Lokalita XVIIb/3 není  v upraveném návrhu po 
společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 

Poznámka pořizovatele – rozšíření komunikace I/37 XVIIb-1. Změna nemění vymezení  ploch 
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na čtyřpruh v úseku od MÚK Závodiště 
po MÚK Dražkovice, včetně MÚK Dražkovice a 
pokračování I/37 ve stejných parametrech 
na Chrudim, vč. křížení IIII/32226 s I/37 na 
jihozápadním okraji Dražkovic je již v platném 
Územním plánu města Pardubic obsaženo jako 
plochy veřejně prospěšné stavby. Zpracovatel 
zváží vymezení této VPS též v hlavním výkrese a to 
jako plochy pro systém silniční dopravy. 

systému silniční dopravy v hlavním výkrese, 
nemění ani vymezení koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury – 
rozšíření silnice I/37. 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/5

a,
b

 

na základě jednání o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
zahrnout lokalitu do ploch s rozdílným způsobem 
využití DHs – Hlavní plochy 
dopravních systémů pro systém silniční dopravy 

Plochy změny XVIIb-1/5a1 a XVIIb-1/b jsou 
vymezeny jako plochy s rozdílným způsobem 
využití DHs – hlavní plochy dopravních systémů 
– silniční doprava. 

Upravit regulativ plochy s rozdílným způsobem 
využití DHs tak, aby v této lokalitě bylo možné umístit 
vybavenost pro motoristy (např. motorest) 

Upraveny jsou podmínky využití resp. přípustné 
využití havní pro „Hlavní plochy dopravních 
systémů“ – pro systém silniční dopravy 

ponechat regulační plán jako podmínku pro 
rozhodování o změnách v území, upravit zadání 
regulačního plánu s ohledem na změnu zařazení 
lokality do plochy s rozdílným využitím DHs. 

Jako podmínka pro rozhodování o změnách 
v území je ponechána podmínka vydání 
regulačního plánu (na žádost). Upraven je návrh 
zadání regulačního plánu, který je součástí 
textové části XVIIb-1. Změny. 

Pro plochu změn XVIIb/5 respektovat koridor pro 
úpravu stávající silnice 1/37 – rozšíření na čtyřpruh 
dle platné PD. 

Vymezené plochy změn v lokalitě XVIIb-1/5 
respektují vymezení ploch pro systém silniční 
dopravy dle platné ÚPD. 

Poznámka pořizovatele – rozšíření komunikace I/37 
na čtyřpruh v úseku od MÚK Závodiště po MÚK 
Dražkovice, včetně MÚK Dražkovice a pokračování 
I/37 ve stejných parametrech na Chrudim, vč. křížení 
IIII/32226 s I/37 na jihozápadním okraji Dražkovic je 
již v platném Územním plánu města Pardubic 
obsaženo jako plochy veřejně prospěšné stavby. 
Zpracovatel zváží vymezení této VPS též v hlavním 
výkrese a to jako plochy pro systém silniční dopravy. 

XVIIb-1. Změna nemění vymezení  ploch 
systému silniční dopravy v hlavním výkrese, 
nemění ani vymezení koridoru pro veřejně 
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury – 
rozšíření silnice I/37. 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/5

c
 na základě jednání o smírném odstranění rozporu s 

dotčenými orgány ve dnech 3.10.2016 a 5.10.2016 
vyřadit celou lokalitu XVIIb/5c z řešení projednávané 
XVII.b-1 změny ÚPmP. 

Lokalita XVIIb/5c není  v upraveném návrhu po 
společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/6

a,
b

 na základě jednání o smírném odstranění rozporu s 
dotčenými orgány dne 3.10.2016 a 5.10.2016 vyřadit 
celou lokalitu z řešení projednávané změny ÚPmP. 

Lokalita XVIIb/6a,b není  v upraveném návrhu 
po společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 
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ka

lit
a 

X
V

IIb
/3

4
 na základě jednání o smírném odstranění rozporu s 

dotčenými orgány dne 5.10.2016 vyřadit celou 
lokalitu z řešení projednávané změny ÚPmP. 

Lokalita XVIIb/34 není  v upraveném návrhu po 
společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/3

7
 na základě žádosti jednoho z majitelů pozemků ze 

dne 22.9.2016 evidované pod č.j. 60849/2016 vyřadit 
celou lokalitu XVIIb/37 z řešení projednávané změny 
ÚPmP. 

Lokalita XVIIb/37 není  v upraveném návrhu po 
společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 
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ka

lit
a 

X
V

IIb
/6

6
 na základě jednání o smírném odstranění rozporu s 

dotčenými orgány ze dne 3.10.2016 vyřadit celou 
lokalitu z řešení projednávané změny ÚPmP. 

Lokalita XVIIb/66 není  v upraveném návrhu po 
společném jednání XVIIb-1. Změny řešena . 
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3a
 

na základě dohody o řešení rozporu ze dne 5.5.2017 
evidované pod č.j. 29730/2017 vymezit jako plochu 
pro výrobu lehkou v rozsahu navrženém ve variantě 
č.2 v dokumentaci změny upravené a zaslané 
dotčenému orgánu přípisem ze dne 13.1.2016, 
kterým pořizovatel žádal o následné 
stanovisko dotčeného orgánu (tedy v rozsahu zhruba 
1,6 ha, která odpovídá pozemku parc. č. 268/1 a 
269/1 v k.ú. Rosice nad Labem), 

Plocha změny XVIIb-1/93a je vymezena 
v rozsahu shodném jako byla vymezena ve 
variantě č.2 návrhu pro společné jednání XVIIb. 
Změny. V souladu s dohodou o řešení rozporu 
je vymezena jako plocha VL – lehká výroba. 

doplnit podmínku etapizace - v rámci etapizace bude 
stanoveno, že v ploše XVIIb/93a nelze umístit stavbu 
hlavní do doby, než bude pozemek parc. č. 129/3 v 
k.ú. Trnová (cca 3,8 ha), která je podle platného 
územního plánu součástí plochy lesa (PL), plnit 
funkci lesa (bude součástí pozemků určených k 
plnění funkce lesa) dále jen „PUPFL“)) a bude 
provedeno jeho zalesnění. 

Podmínka etapizace je uvedena v textové části 
XVIIb-1. Změny v kapitole n) Stanovení pořadí 
změn v území (etapizace) 

Lo
ka

lit
a 

X
V

IIb
/9

3a
 

v návrhu změny bude rozhodování o změnách v 
území v ploše XVIIb/93a podmíněno vydáním 
regulačního plánu z podnětu. Jelikož je zpracování 
regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné 
osoby podmiňuje se úplnou úhradou nákladů na 
zpracování návrhu regulačního plánu projektantem, 
na dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
včetně posouzení vlivu záměru na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se 
zpracovává a na mapové podklady (§ 63 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve zn ění pozd ějších předpisů. 

XVIIb-1. Změna stanovuje jako podmínku pro 
rozhodování o změnách v území vydání 
regulačního plánu – z podnětu. Součástí textové 
části XVIIb-1. Změny je návrh zadání tohoto 
regulačního plánu. 

Základní principy pro tvorbu zadání regulačního 
plánu: 
• Regulační plán z podnětu, úplná úhrada nákladů 
• Nenahrazuje územní rozhodnutí 
• Prověří a vymezí v souladu s ÚP zejména: 

o  pozemky pro výrobu a skladování, především 
pak: 
� stavby a zařízení pro servisní a 

opravárenské služby 
� stavby a zařízení pro obchod – prodejní 

sklady, vzorkové prodejny 
� stavby a zařízení pro administrativu jako 

součást areálu 
� stavby a zařízení pro skladování a 

manipulační plochy 
o izolační zeleň 
o dopravu v klidu 
o prostorové uspořádání zástavby 

� výška zástavby max. 25 metrů 
� koeficient zastavění max. 0,75 

Uvedené základní principy jsou vtěleny do 
návrhu zadání regulačního plánu s výjimkou 
max. výšky zástavby. Ta s ohledem na 
navazující plochy lesa byla snížena na 15 m. 

 
 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 
43 odst. 1 stavebního zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 

 
 XVIIb-1. Změna Územního plánu města Pardubice žádné plochy nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v ZÚR Pk nevymezuje. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 

 

 
i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
  Platný územní plán města Pardubice byl zpracován v souladu s potřebami města, které byly definovány 
především v jeho zadání. Protože ale již uplynula dost dlouhá doba od jeho schválení, byly postupem času, tak jak 
vyvstávaly další požadavky na využívání území, především se jednalo o záměry drobného charakteru, které 
neměnily územním plánem stanovenou urbanistickou koncepci, ani koncepci uspořádání krajiny, dopravní nebo 
technické infrastruktury, byly postupně zpracovány jeho změny a úpravy. 
 Řešená XVIIb. Změna resp. XVIIb-1. Změna ÚPm Pardubice navazuje na (právní) stav územního plánu, 
který je platný před zpracováním této změny. Navazuje na stanovené koncepce, na stanovené zásady rozvoje a 
uspořádání jednotlivých funkčních složek v řešeném území, vychází ze stanovených podmínek využití jednotlivých 
typů ploch s rozdílným způsobem využití.  
 Protože XVIIb. Změna resp. XVIIb-1. Změna navazuje na územně plánovací dokumentaci, která byla 
zpracována ještě před novelou stavebního zákona (zák. 183/2006 Sb.), jsou při zpracování této dokumentace 
používány (vyjadřovací) prostředky, které z dnešního pohledu aktuální legislativy nejsou zcela standardní. 
Z důvodu kontinuity je ale nutno navázat na platnou dokumentaci. 
 
 Návrh XVIIb. Změny pro společné jednání byl zpracován na základě schváleného zadání, které ukládalo 
posoudit celkem 97 záměrů (žádostí) a ty byly postoupeny do dalšího projednání. 
 Jako zpracovatelé XVIIb. Změny jsme se podrobně seznámili se všemi záměry, lokality jsme v terénu 
rekognoskovali, prověřili je ve vztahu ke známým limitům využití území (dle ÚAP) a posuzovali vhodnost jejich 
zapracování ve vztahu k dalším aspektům.  
 
 Takovým zhodnocením jednotlivých lokalit jsme jako vhodný způsob zpracování návrhu pro společné 
jednání zvolili variantní  vyhotovení návrhu XVIIb. Změny pro společné jednání.  

 Variantní řešení spočívalo především v rozdělení záměrů do 3 skupin. První skupina odpovídala variant ě 
č.1. V této skupině byly vyhodnoceny, posouzeny a řešeny záměry, které nejsou ve vybraných hlediscích 
v zásadním rozporu s limity využití území a hodnotami území. Nejsou v rozporu se zásadami stanovenými 
platným územním plánem. 

 Druhá skupina – varianta č.2 – doplňovala záměry řešené ve variantě č.1 o další záměry, které nejsou 
zcela bezkonfliktní.  Nicméně při splnění určitých podmínek, na kterých se shodnou všichni oprávnění, kteří 
mohou v rámci svých kompetencí takové podmínky stanovit, mohou podmínky upřesnit nebo naopak mohou 
takový záměr rozporovat, je možno je dle výsledků projednání do konečné podoby XVIIb. Změny zahrnout. Tato 
skupina záměrů vyžadovala podrobné posouzení od všech zúčastněných a důsledné zvážení všech aspektů, 
silných i slabých stránek a případných důsledků takového řešení. Varianta č. 2 XVIIb. Změny zahrnovala řešení 
této skupiny záměrů spolu se skupinou řešenou ve variantě č. 1. 

 Třetí skupinou záměrů jsou takové požadavky, které jsou v zásadním rozporu s koncepcí stanovenou 
platným územním plánem, s limity využití území, s hodnotami území apod. Ty nebyly zahrnuty ve variantě č.1 ani 
variantě č.2 ani v upraveném návrhu XVIIb. Změny pro veřejné projednání. V textové části odůvodnění je pak 
specifikováno, proč taková lokalita nebyla do návrhu XVIIb. Změny ÚPm Pardubice zahrnuta. 

 Po vyhodnocení výsledků společného jednání bylo rozhodnuto o rozdělení upraveného návrhu. Na 
základě usnesení Zastupitelstva města Pardubice   č. Z/1087/2016 – Z/1091/2016 jsou samostatně zpracovány 
upravený návrh po společném jednání XVIIb. Změny a XVIIb-1. Změny ÚPmP.   

Na základě výsledků následných jednání (jednání o smírném a dohod o řešení rozporu jsou v upraveném návrhu 
po společném jednání XVIIb-1. Změny řešeny dvě lokality – XVIIb-1/5 a XVIIb-1/93a, které byly v návrhu pro 
společné jednání XVIIb. Změny řešeny v rámci varianty č.2. 

Ostatní problematika je řešena v XVIIb. Změně, na kterou XVIIb-1. Změna navazuje.  
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Upravený návrh XVIIb-1. Změny doplňuje upravený návrh XVIIb. Změny. S ohledem na možnosti časového 
průběhu vyhodnocení společného jednání, kdy několik lokalit vyžadovalo další jednání a dohody, bylo rozhodnuto 
o věcném rozdělení zpracování upraveného návrhu. Záměry, které dle výsledků vyhodnocení společného jednání 
bylo možno bez větších úprav zapracovat do upraveného návrhu po společném jednání tak, aby bylo možno tuto 
etapu dokumentace předložit v řízení o návrhu XVIIb. Změny, byly zpracovány v upraveném návrhu XVIIb. 
Změny. 

Záměry, které vyžadovaly další jednání, byly dále projednávány a byly posuzovány s ohledem na veřejné zájmy. 
Na základě závěrů a dohod o řešení rozporu jsou předmětem XVIIb-1. Změny dvě lokality. 
 
VVěěccnnéé  řřeeššeenníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  llookkaalliitt    

  

Označení lokality XVIIb-1/5 (XVIIb-1/5a1,  /5a2, /5b,  /5d,  /5e a /5 f) 
Lokalizace Západně od silnice I/37, západně od sídla Dražkovice, katastrální území 

Dražkovice  

Charakter změny NOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA : funkční zařazení – hlavní plochy 
dopravních systém ů – silni ční doprava, zele ň izolační, zeleň krajinná, 
systém silni ční dopravy, STABILIZOVANÉ PLOCHY  pro systém silni ční 
dopravy  

Popis Vymezené plochy navazují na vymezený koridor pro vedení silnice I/37 západně od sídla 
Dražkovice. Leží mezi hranicí řešeného území na západě, stávající trasou silnice I/37 na 
východě, drobnou vodotečí na severu a stávající trasou silnice III/32226 na jihu. 

  

 
Silné stránky: Slabé stránky: 
• Plochy navazují na koridor stávající trasy silnice 

I/37 
• Vytvářejí podmínky pro vybudování chybějící 

vybavenosti nadřazené dopravní sítě – služby 
motoristům 

• Reálnost záměrů z důvodu zájmu vlastníka 
pozemků o vybudování uvažovaných zařízení 

• Možnost napojení na přiléhající dopravní 
systém (silnice III/32226) 

• Zábor  ZPF na půdách 2. třídy ochrany  
• Rozšiřování rozvojových ploch mimo zastavěné 

území 
• Přiblížení zástavby sousednímu sídlu 
• Změna charakteru lokality (nezastavěné, 

zemědělsky využívané plochy s liniovou zelení 
podél vodních toků – příkopů) na intenzivně 
komerčně využívané plochy 
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Odůvodnění V rozvojové ploše XVIIb-1/5a1 je uvažováno s vybudováním benzínové čerpací stanice, 
rychlého občerstvení např. KFC, parkoviště, plochami zeleně s mobiliářem, veřejné WC. 
Vhodná benzínová pumpa v dané lokalitě i širším území na silnici I/37 chybí, potřebné 
rychlé občerstvení v lokalitě a na trase chybí, vybavenost naší dopravní sítě je minimální, 
krajské město by mělo dostát svému významu a alespoň v těsné blízkosti sídla tuto 
vybavenost nabídnout. Při průjezdu zastavěným územím města jsou možnosti pro 
vybudování takového zařízení velmi omezené.  

Na západním okraji plochy je vymezen pás zeleně (šíře 10 m) – plocha změny v krajině 
XVIIb-1/5a2, který by měl doplnit a rozšířit břehové porosty kolem vodoteče.  

V rozvojové ploše XVIIb/5b  je uvažováno s vybudováním motelu – možnost ubytování a 
občerstvení pro motoristy včetně řidičů kamionů. Rozšíření nabídky ubytování pro 
motoristy je přípustné v rámci stanovených podmínek pro plochy DHs – hlavní plochy 
dopravních systémů – silniční doprava. Tyto služby v dané lokalitě i širším území chybí. 
V souvislosti s touto plochou jsou v návaznosti na linie stávající zeleně a příkopy 
vymezeny plochy izolační zeleně – XVIIb/5d (pás 10 m široký). 

Možnost dopravního napojení bude řešena ze silnice III/ 32226, která je napojena na 
nadřazenou silnici I/37. Místo napojení by bylo maximálně vzdáleno od stávajících 
křižovatek. Realizace napojení lokalit jako průsečné křižovatky s komunikací 32232 
nepovažujeme za  současného uspořádání za možné řešení. 

Změna územního plánu vymezuje pro možnosti řešení křížení či křižovatky plochy 
systému silniční dopravy  (XVIIb/5e) tak, aby bylo možno realizovat různé způsoby 
prostorového a směrového jejího řešení. Jednak jsou jako stabilizované vymezeny plochy 
stávajících komunikací trasovaných po terénu (XVIIb/5f ). Jednak je ponechána v souladu 
s platnou ÚPD možnost řešení mimoúrovňového křížení. Dále je vymezena plocha pro 
možnost rekonstrukce stávající světelně řízené křižovatky i např. na křižovatku okružní. 
Vymezena je plocha pro případné zapojení silnice III/32232 do okružní křižovatky jako 
pátý směr.  

Pro možnost využití lokality je nutno nalézt možnosti takového dopravního napojení, které 
negativně neovlivní stávající sídlo Dražkovice. V případě realizace mimoúrovňového 
křížení by veškerá doprava směřující do tohoto území i dalších sídel ležících západně a 
jižně (Staré Jesenčany, Třebosice, Dubany…, Blato, Dřenice…) projížděla sídlem 
Dražkovice a to je nežádoucí (z MÚK Dražkovice, sídlem na případný nadjezd). Proto se 
domníváme, že řešení tohoto dopravního uzlu je nutno řešit jako křižovatku, nikoliv  jako 
prosté křížení. 

Uvnitř řešené lokality bude navržena vnitřní síť komunikací, která zajistí vnitřní dopravní 
obsluhu. 

Vnitřní uspořádání lokality, řešení dopravní a technické infrastruktury, vymezení 
veřejných prostranství, stanovení podmínek prostorového uspořádání prověří regulační 
plán. V rámci regulačního plánu budou prověřeny možnosti dopravního napojení lokality – 
např. z upravené stávající světelné křižovatky, ze silnice III/32226, případně 
jednosměrným sjezdem ze silnice I/2. Využití lokality a její vnitřní uspořádání neznemožní 
případné rozšíření silnice I/37 západním směrem pro možnost prostorových a směrových 
úprav stávající plochy světelně řízené křižovatky. Prověřena bude možnost napojení na 
technickou infrastrukturu. Vodovod, kanalizace a STL plynovod bude pravděpodobně 
napojen od Dražkovic.  

Přírodní hodnoty, systém liniové zeleně, vedení vodotečí, kvalitní vzrostlá zeleň bude při 
řešení lokality zohledněna. Směrem k sousednímu sídlu Staré Jesenčany bude prvek 
zeleně posilován. 

Závěry spole čného jednání a následných jednání  

Jednání o smírném 
odstranění rozporu (ze dne 
3.10.2016 a 5.10.2016) 

• řešena bude pouze část lokality – 5a, b 
• lokalita 5c bude ponechána ve stávající zemědělsky obhospodařované 

ploše 
• navržené zstavitelné plochy jsou dostatečné, není zapotřebí je rozšiřovat 

v tak velké ploše, kterou představuje lokalita 5c 
• určená zastupitelka požaduje plochu 5c prověřit v rámci nového ÚP 
• zjednodušit označení plochy 5a a 5b na plochy dopravní infrastruktury 
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Označení lokality XVIIb-1/93a 
Lokalizace Severní okraj zástavby místní části Rosice nad Labem, východní okraj výrobně 

obslužné zóny, katastrální území Rosice nad Labem  
Charakter změny NOVÁ ZASTAVITELNÁ PLOCHA : funkční zařazení – výrobn a lehká  VL  
Popis Vymezená plocha leží na severním okraji stávají zástavby, západně od stávající  trasy 

silnice I/37, východně od železniční trati č.031, severovýchodně od železniční stanice 
Rosice nad Labem. Plocha vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou a výše 
jmenovanými dopravními stavbami. 

 

 
 

Silné stránky: Slabé stránky: 
• Poloha při nadřazené komunikaci I/37 
• Poloha v zastavěném území 
• Rozšíření nabídky pracovních příležitostí 
• Rozšíření nabídky služeb a sortimentu pro 

automobilisty 

• Zábor a ochranné pásmo PUPFL 
• Ochranné pásmo železnice 
• Možnost připojení na I/37 ve směru na Hradec 

Králové 
• Negativní důsledky provozu na silnici I/37  (pro 

navrhovaný záměr nejsou limitující) 
• Těsné sousedství s koridorem pro zdvojkolejnění 

železnice   

Odůvodnění Záměr je lokalizován na okraji zástavby místní části Rosice nad Labem, na východním 
okraji výrobně obslužné zóny, v katastrálním území Rosice nad Labem. 
 Plocha změny je v návrhu XVIIb. Změny ÚPm Pardubice vymezena v souladu 
s charakterem navazujících ploch i širšího území jako plocha s rozdílným způsobem 
využití „výrobní služby (VS)“.  
 Vymezená plocha leží na severním okraji stávají zástavby, západně od stávající 
trasy silnice I/37, východně od železniční trati č. 031, severně od železniční stanice 
Rosice nad Labem. Plocha vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou na jihu (na 
pozemcích 267/11, st. 387, st. 1139, st. 1138, stávající areál provozuje firma KOVAZ 
s.r.o.) a výše jmenovanými dopravními stavbami. 
Žadatel o změnu územního plánu, protože si je vědom skutečnosti, že záměr je 
lokalizován na pozemcích lesa, zadal zpracování posouzení vlivu odlesnění – 
„Vyhodnocení dopadů odlesnění na okolní pozemky - červenec 2014, RNDr. Tomáš 
Bajer, CSc., Ing. Květoslav Havlíček, RNDr. Jiří Veselý“. Tento materiál je součástí 
(přílohou) odůvodnění návrhu XVIIb. Změny ÚPM Pardubice. Vypracovaná studie 
v úvodu uvádí skutečnosti, které deklarují dlouhodobý zájem a podporu Města Pardubice 
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o to, aby pro realizaci tohoto záměru byly vytvořeny podmínky.  
Studie hodnotí kvalitu lesních porostů a analyzuje možná ohrožení souvisejících 
s odlesněním.   
Studie charakterizuje veřejné zájmy a to jak zájem na udržení lesa, tak veřejný zájem na 
podporu zaměstnanosti a rozvoje aktivit s vysokou mírou přidané hodnoty: 

 
 
Studie obsahuje mj. i ekologické posouzení vlivu stavby. 
Ve svém závěru pak studie obsahuje návrh opatření, které doporučuje v 
případě realizace záměru.  
 Žadatel pro potřeby posouzení plošných nároků pořídil studii, která prověřila 
plošné a prostorové možnosti lokality, možnost dopravního napojení a vnitřní (provozní) 
organizace areálu. Prověřována je možnost postupné realizace záměru (po etapách). 
V první etapě by byla realizována jižní část areálu v návaznosti na stávající plochy areálu 
firmy KOVAZ s.r.o. Realizovány by byly objekty zajišťující potřebné kapacity pro provoz a 
zázemí včetně potřebných manipulačních ploch a ploch pro parkování. Ve druhé etapě by 
pak bylo realizováno v severní části rozšíření pakovacích a odstavných ploch (především 
pro nákladní vozidla) a např. skladové a technické zázemí.  
 V souběhu s realizací záměru (případně v předstihu) by např. mohla být 
realizována studií navrhovaná opatření. 
 Další důvody pro realizaci záměru např.: 

• poloha lokality při nadřazené silniční síti (poloha při průjezdu silnice I/37 územím 
města). Doprava, která by souvisela s provozem tohoto areálu, nebude 
negativně ovlivňovat jiné, především obytné, části města, 

• možnost dopravního napojení lokality na silnici I/37 a to oběma směry – jak ve 
směru na jih na Chrudim, tak ve směru na sever na Hradec Králové 

• lokalita leží ve vymezeném zastavěném území města 
• z hlediska hlukového zatížení území posoudila záměr Krajská hygienická stanice 

Pardubického kraje ve svém vyjádření č.j. 2858/10/HOK-Pce/2.5, kde je mj. 
v odůvodnění konstatováno: „, že rodinné domy jsou chráněny před hlukem 
protihlukovou stěnou, která sahá až k lesu na druhé straně komunikace. 
Plánovaná výstavba, která bude situována blíže k železniční trati, částečně splní 
svoji funkci protihlukové bariéry od železniční trati.“ 
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Z hlediska ovlivnění ploch lesa je za redukci ploch plnících funkci lesa nabízena ze strany 
žadatele kompenzace ve formě zalesnění např. na pozemku p.č. 129/3 v k.ú. Trnová, 
který leží v pásu lesních pozemků západně od obytných částí této části města a je 
platným územním města navržen k zalesnění. Toto opatření bylo navrženo územním 
plánem především z důvodu, aby plochy lesa, které tvoří izolační barieru a zároveň 
mohou sloužit jako rekreační zázemí obyvatel města, byly kompaktní. Toto je žádoucí 
především ve vztahu k možnému ohrožení (rozsah bezpečnostních pásem) jehož 
potenciálním zdrojem mohou být provozy v severozápadně ležících plochách 
průmyslovém areálu v Semtíně (Explosia). Ochrana obyvatel a jejich bezpečnost je 
veřejným zájmem a proto je ze strany města legitimní, aby realizaci tohoto opatření 
(zalesnění) podporovalo a využilo možnosti jak zajistit a urychlit jeho realizaci. 
Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se stanovenými republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území např.: 

• s čl. 14 – ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví…. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje…(návrh záměru ve 
snaze koordinace veřejných zájmů na jedné straně nabízí rozvoj ekonomických 
aktivit, jejichž realizace negativně ovlivní formou záboru lesa přírodní hodnoty 
území, na druhé straně ale nabízí posílení přírodních hodnot formou zalesnění 
jako kompenzačního opatření v území, která je pro ochranu města významná)  

• s čl. 20 – rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, 
umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná 
kompenzační opatření… (popsáno výše) 

• s č. 21 – vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými orgány před zastavěním 
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně 
(zelené pásy) v rozvojových oblastech a rozvojových osách…..cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst 
(popsáno výše – nabídka zalesnění) 

Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovenými 
prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území např.: 

• čl. 07 vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností 
na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených 
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: 

o  odst. d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, 
zejména aplikovanému výzkumu, strategických služeb (znalostní 
ekonomika) – značkový autoservis Mercedes – Benz  poskytuje 
specializované služby na vysoké technické úrovni s využitím špičkové 
techniky využívající posledních poznatků výzkumu a firemního 
technického vývoje. Součástí areálu bude i školící středisko. Mercedes-
Benz má i eminentní zájem na, aby v jejich zastoupeních probíhala praxe 
žáků studujících v oblasti Automotive. 

Město Pardubice se stane dalším městem , kde jistě bude etablována značka Mercedes-
Benz, což se sebou přináší prezentaci ve všech oficiálních materiálech této značky nejen 
na národní , ale i  evropské a celosvětové úrovni. 
Společnost Fa RENE a.s., jednoznačně již deklarovala svůj záměr vybudovat zastoupení 
v městě Pardubice a to nejen na úrovni národní, u představitelů dceřiné společnosti 
Mercedes-Benz pro Českou republiku, ale tento záměr byl prezentován rovněž  
v mateřské společnosti ,  Daimler AG, Stuttgart.   Z jejich strany byl tento záměr nejen 
schválen, ale byla i deklarována podpora pro vybudování zastoupení ve městě 
Pardubice.  
Vybudování zastoupení této prestižní značky, bude pro město Pardubice přínosem 
v rozšíření nabídky dalších služeb a prodejů v oblasti Automotive.  

Zadání XVIIb. Změny formulovalo požadavek v bodě 93  na novou zastavitelnou plochu 
pro občanskou vybavenost OV. Návrh změny pro společné jední vymezil tuto novou 
zastavitelnou plochu jako plochu výrobních služeb, která svými stanovenými podmínkami 
využití daleko výstižněji odpovídá předloženému záměru vybudování autoservisu. 
V upraveném návrhu XVIIb-1. Změny je plocha v souladu se závěry dohody o řešení 
rozporu vymezena pro plochu s rozdílným způsobem využití VL – lehká výroba. 
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Závěry spole čného jednání a následných jednání  

Dohoda o řešení rozporu 
(MMR-č.j. 40152/2016-81/2b) 

V čl. I. Dohodnuté řešení rozporu  se uvádí: 
„Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) a Ministerstvo zemědělství (dále 
též „MZe“) v rámci dohodovacího řízení posoudilo negativní stanovisko 
dotčeného orgánu ze dne 20. 3. 2015, 10. 2. 2016, 7.6. 2016 a žádost 
pořizovatele o řešení rozporu a dohodla následující řešení: 

1. v návrhu Změny bude plocha XVIIb/93a vymezena jako plocha pro 
výrobu lehkou (VL), a to v rozsahu navrženém ve variantě č.2 
v dokumentaci Změny upravené a zaslané dotčenému orgánu přípisem 
ze dne 13.1.2016, kterým pořizovatel žádal o návazné stanovisko 
dotčeného orgánu (tedy v rozsahu zhruba 1,6 ha, která odpovídá 
pozemku parc. č. 268/1 a 269/1 v k.ú. Rosice nad Labem), 

2. v rámci etapizace bude stanoveno, že v ploše XVIIb/93a nelze umístit 
stavbu hlavní do doby, než bude pozemek parc. č. 129/3 v k.ú. Trnová 
(cca 3,8 ha), který je podle platného územního plánu součástí plochy 
lesa(PL), plnit funkci lesa [bude součástí pozemků určených k plnění 
funkce lesa(dále jen “PUPFL”)] a bude provedeno jeho zalesnění, 

3. v návrhu Změny bude rozhodování o změnách v území v ploše 
XVIIb/93a podmíněno vydáním regulačního plánu. 

 
V čl. II. Odůvodnění dohodnutého řešení rozporu se v době 4) Zdůvodnění 
řešení uvedeného v čl. I. této dohody uvádí: 
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ÚÚpprraavvyy  aa  zzmměěnnyy  vv  pprroobblleemmaattiiccee  uuppřřeessnněěnníí  lliimmiittůů  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí      

Stejný text je uveden v textové části odůvodnění upraveného návrhu XVIIb. Změny. 
 

a) Limity využití území nejsou součástí „výrokové části“. Jako informativní jev jsou vyznačovány ve 
výkresech dopravy a technické infrastruktury. Vyznačeny jsou v grafické příloze odůvodnění – 
v koordinačním výkrese. 

b) Z hlediska ochrany obyvatelstva  nebyla upravena textová část Územního plánu města Pardubice, neboť 
ve smyslu § 20 vyhl. Č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, nebyly předány 
žádné nové podklady, které by mohly být do ÚPD (do textové a grafické části) zapracovány, ani nebyly 
specifikovány žádné požadované potřeby. 

c) Zájmy státní památkové pé če: Celé území (řešené území) je nutno chápat jako území s archeologickými 
nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů („památkový zákon“). Pro území s archeologickými nálezy stanoví památkový zákon v § 22, 
odst. 2 povinnost stavebníka ohlásit stavební činnost již ve fázi záměru Archeologickému ústavu AV ČR,  
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci k provádění výzkumu na dotčeném území provést 
archeologický výzkum. 

d) Bezpečnostní pásma  výroby fy Explosia  a.s.:  v jednotlivých bezpečnostních pásmech nepovolovat 
stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich 
poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení umožňoval realizovat  územní plán 
nebo změna územního plánu. Všechny stavby umístěné v bezpečnostních pásmech od objektů, ve 
kterýách se nakládá s výbušninami, budou realizovány jen v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek 
ČBÚ č. 102/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 99/1995 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů. 

e) Ochrana obyvatelstva – při rozhodování o změnách v území budou pro novou zástavbu určeny zdroje 
vody pro hašení požáru v souladu s požadavky § 29 odst.1 písm. k) zákona č . 133/1985 Sb. Pokud jsou 
městem určeny jako zdroje vody pro hašení požáru přírodní zdroje, musí svým umístěním a přístupem 
odpovídat požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. V opačném případě musí být vybudována požární 
nádrž odpovídající požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. 

 
Obrana a bezpe čnost státu : 

1. v řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště Pardubice zahrnuté do jevu 102 letiště včetně 
ochranného pásma viz. Pasport č. 41/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz. Příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá nadzemní výstavba 

2. v řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 – 
letecká doprava 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 podléhá 
veškerá nadzemní výstavba. 
Ochranná pásma přehledového radaru SRE/PAR Pardubice – upřesnění ochranných pásem 
přehledového radaru: (platí pro kruhové ochranné pásmo 30 km od stanoviště – sledovaný jev 102, bod 
1a ochranné pásmo letiště a radiolokačního prostředku a bod 1b ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku). 
V souladu s § 36, § 37, § 40 a § 41 zákona č.49/1997 S., o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souladu 
s předpisem L-14 OP Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení Odbor vojenského letectví MO od 
1. července 2006 hájí ochranné pásmo oblastního přehledového radaru SRE/PAR. Ochranné pásmo 
sestává ze tří sektorů 

o sektor A má tvar kružnice o poloměru r1=100m; překážky v něm nesmí převyšovat vodorovnou 
rovinu procházející 5m pod spodním okrajem anténního zrcadla radaru 

o sektor B je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru A směrem vzhůru pod 
úhlem 0,3° nad vodorovnou rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000m od 
stanoviště antény radaru 

o sektor C je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru C směrem vzhůru pod 
úhlem 0,3°nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohraničením sektoru B. Dálkově není 
sektor C omezen. 

V ochranném pásmu sektoru přehledové části radaru mohou být ojediněle bodové překážky, jako sloupy, 
stojany, komíny apod., mimo sektor zvýšeného zájmu o radarovou informaci. Pod ochranným pásmem 
nesmí být souvislé kovové překážky do vzdálenosti 3000m, svou plochou kolmé ke stanovišti radaru, 
pokud jejich čelní plocha přesahuje rozměr 100 x 20m a to tehdy, jedná-li se o prostor provozně důležitý. 
Ochranné pásmo je hájeno do vzdálenosti 30 km od  radaru. 

3. V řešeném území se nachází hlukové ochranné pásmo letiště Pardubice zahrnuté do jevu 114 jiná 
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ochranná pásma viz. Pasport č. 44/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz. Příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto vymezeném území VUUSS 
Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba. Vojenská správa upozorňuje, že lokalita se nachází 
v území se zvýšenou hladinou hluku a vojenská správa neponese povinnosti vyplývající provozovateli 
letiště z § 31, odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nebude řešit ani případné další 
stížnosti stavebníků na materiální škody či jejich zdravotní problémy a nebude omezovat provoz letiště 
Pardubice. V rozsahu ochranného hlukové pásma letiště Pardubice budou zohledněna režimová opatření 
uvedená v územním rozhodnutí o Ochranném hlukovém pásmu letiště Pardubice čj. ÚSO 975/98 Chu 
vydané Magistrátem města Pardubice 9.9.1998. U záměrů ležících v ochranných hlukových pásmech 
může dojít k vydání nesouhlasných stanovisek k výstavbě. Výstavba bude odsouhlasena příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví. 

4. V řešeném území se nachází ochranné pásmo proti nebezpečným a klamavým světlům letiště Pardubice, 
ornitologické OP, a dále omezení staveb vzdušných vedení VN a VVN, zahrnuté do jevu 114 jiná 
ochranná pásma viz. pasport č. 45/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené 
území – viz. Příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto  vymezeném území VUSS 
Pardubice podléhá veškerá nadzemní výstavba. V ornitologickém pásmu lze zřizovat zemědělské stavby, 
jako např. drůbežárny, kravíny, bažantnice, střediska sběru a zpracování hmotných odpadů, vodní plochy 
a další stavby a zařízení s možností nadměrného výskytu ptactva pouze se souhlasným závazným 
stanoviskem VUSS Pardubice. 

5. V řešeném území se nachází komunikační 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. Komunikační vedení je členěno na nadzemní vedení a 
podpovrchové vedení. 
5.1. Nadzemní vedení 

Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz. příloha pasportních listů. 
Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá nadzemní výstavba.  

5.2. Podpovrchové vedení 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz. příloha pasportních listů. 
Vydání závazného stanoviska podléhá veškeré zemní práce. 

6. V  území řešeném územním plánem se nachází vojenské objekty zahrnuté do jevu 107 vojenský objekt 
včetně ochranného pásma viz. pasport č. 42/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území – viz. příloha pasportního listu a dále území v šířce 50m od hranice vojenského objektu 
s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá 
výstavba v tomto vymezeném území. 

 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
j) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území osahující základní info rmace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 
 Zadání XVIIb. Změny Územního plánu města Pardubice předložil pořizovatel k posouzení Krajskému 
úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který po posouzení jeho obsahu a na základě 
kriterií uvedených v příloze č. 8 zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí (stanovisko  č.j. KrÚ 
11634/2013/OŽPZ/PI ze dne 18.3.2013). 
 Proto nebylo zpracováno ani vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
 
k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ) 
 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním ÚP 
požadováno.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5  stave bního zákona zohledn ěno, s uvedením 
závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky zohledn ěny nebyly 

 
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, nebylo zadáním ÚP 
požadováno. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
m) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 

zastavitelných ploch 
 Platný územní plán byl schválen v září roku 2001. Od této doby byly schváleny resp. vydány následné 
změny I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIA., VIII., IX., X., XII., XV. a XVIIa., která jako poslední změna byla vydána 
v roce 2014 (13. 5. 2014. – usnesení 1819 Z/2014, nabytí účinnosti 20.60.2014). 

V tomto období, od zpracování původního územního plánu města, nebyla zpracována zpráva o uplatňování 
územního plánu, která by vyhodnotila účelné využití zastavěného území a vyhodnotila potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. Toto nebylo zpracováno ani v žádném ze zadání následných změn Územního plánu města 
Pardubice. 

 Pokud jsou ve změně ÚPM Pce vymezovány nové zastavitelné plochy, pak nejvíce uplatněných 
požadavků je na změnu ÚPD směřováno s cíle vymezit nové zastavitelné plochy s možností funkce bydlení.  
Vyhodnocení využití již vymezených zastavitelných ploch bylo zpracováno v XVIIb. Změně a to právě pro plochy, 
které mají stanoveno jako hlavní využití bydlení, případně plochy smíšené, které funkci bydlení  uvádějí rovněž 
jako jednu z možností využití. 

 Jako způsob, kterým je prokazována nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch, je chápáno 
v případě změny platné územně plánovací dokumentace prověření rozsahu již zastavěných ploch ve vymezených 
zastavitelných plochách, tj. ploch, na kterých je realizovaná zástavba resp. v evidenci KN jsou na těchto plochách 
evidovány pozemky – v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Tyto spolu se souvisejícími pozemky 
(zpravidla pod společným oplocením) jsou považována za zastavěné stavební pozemky.   

 Pak v plošném rozsahu již zastavěných ploch je možno vymezit, pokud jsou v souladu se stanovenou 
urbanistickou koncepcí,  nové zastavitelné plochy v rámci změny. 

 Pro potřeby XVIIb. Změny bylo vyhodnocení míry zastavění zpracováno po jednotlivých plochách, po 
jednotlivých katastrálních územích – viz tabulková část odůvodnění XVIIb. Změny v příloze (tabulky A1-A6, B1, 
B2.1 - B2.6). 

Zastavitelné plochy, které byly vymezeny již v platné ÚPD, ale byly zařazeny např. do jiného typu ploch bydlení 
nebo ploch smíšených, byly jinak prostorově vymezeny – nejsou v bilancích potřeb vyjádřeny jako nové 
zastavitelné plochy, neboť  jako zastavitelné byly již vyhodnoceny. V tabulkové části jsou vyjádřeny ve zvláštních 
sloupcích.   
 
Tabulka č.1 

F

 plošný 
rozsah v 
ÚPM /ha/

z toho 
zastavěno 

/ha/
k zastav ění 
zbývá /ha/

XVIIb. 
Změna nové 
zastavitelné 

plochy F=B-E

bydlení nízkopodlažní předměstské 181,391 53,3776 128,0134 6,544 46,8336

bydlení nízkopodlažní venkovské 8,003 3,8979 4,1051 0,461 3,4369

bydlení vícepodlažní sídlištní 48,073 9,805 38,268 1,206 8,599

bydlení víceodlažní městské 1,265 0 1,265 0,214 -0,214

smíšené území městské 23,889 0,81 23,079 0,15 0,66

smíšené území předměstské 7,7987 4,6986 3,1001 0,93 3,7686

celkem 270,4197 72,5891 197,8306 9,505 63,0841

funkční využití

A B C E
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Z této tabulky je patrné, že pro plochy s hlavní funkcí bydlení bylo celkem vymezeno v platném územním plánu 
(právní stav po XVIIa. Změně) 238,73 ha zastavitelných ploch. Pro smíšené funkce pak 31,69 ha zastavitelných 
ploch. 
Z toho bylo zastavěno celkem  72,5891 ha.  
 
Vývoj počtu obyvatel v letech 1995 - 2013 
 
 
Základní demografické ukazatele ve vybraném území
 

Kód: DEMUC01 
Území:obec1  
  Pardubice 
 

       1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkový přírůstek 
obyvatel    -304 -352 -168 -485 -646 -772 -514 -446 -984 -560 79 56 686 647 185 324 -80 -85 -35 

Přirozený přírůstek 
obyvatel    -205 -160 3 -170 -157 -110 -134 -155 -187 -35 -108 -72 131 114 123 108 -36 -15 -74 

Migrační saldo    -99 -192 -171 -315 -489 -662 -380 -291 -797 -525 187 128 555 533 62 216 -44 -70 39 

Živě narození    769 735 825 751 737 747 708 740 755 827 771 831 978 1 024 998 1 022 922 974 888 

Zemřelí    974 895 822 921 894 857 842 895 942 862 879 903 847 910 875 914 958 989 962 

Přistěhovalí    1 199 1 002 1 183 1 055 998 881 1 074 1 522 1 281 1 194 1 948 1 928 2 799 2 707 2 049 2 086 1 889 2 044 2 155 

Vystěhovalí    1 298 1 194 1 354 1 370 1 487 1 543 1 454 1 813 2 078 1 719 1 761 1 800 2 244 2 174 1 987 1 870 1 933 2 114 2 116 

Sňatky    511 553 559 551 497 510 493 525 428 442 473 527 535 507 436 419 417 423 389 

Rozvody    423 400 377 387 249 313 369 310 318 309 292 307 309 265 265 217 241 243 249 

Potraty    561 492 533 535 486 322 302 265 244 275 229 256 248 293 242 240 263 265 245 

 

 
 
 

 
 
Graf dokládá vývoj počtu obyvatel ve správním území města Pardubice v letech 2000-2014. Z grafu je patrné, že 
aktuální počet obyvatel nedosahuje počtu v roce 2000. Z globálního hlediska lze hovořit o téměř klesající 
tendenci, která s drobnými výkyvy je dlouhodobým trendem. V posledních letech se jedná o stagnaci, odchylky 
jsou minimální. Z hlediska vývoje sídelní struktury, ekonomického využití realizované veřejné infrastruktury 
(dopravní, technické a občanského vybavení) je veřejným zájmem, aby obyvatelé se vraceli do měst, kde budou 
trvale žít, aby se eliminovala dojížďka za prací, za vybaveností apod. Větší města vynakládají nemalé finanční 
prostředky do těchto oblastí, obyvatelé z kontaktního území nabídky veřejné infrastruktury využívají, ale 
ekonomicky se nepodílí na vytváření ekonomických možností pro její zachování a zlepšení. Proto je veřejným 
zájmem, aby město Pardubice vytvářelo podmínky pro to, aby se obyvatelé do správního území města vraceli, 
aby měli možnost volby při výběru místa a způsobu bydlení a to jak v nabídce možnosti bydlení v bytových 
domech, tak v rodinných domech při různém způsobu uspořádání tj. ve strukturách s intenzivním využitím při 
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minimální velikosti zastavěných stavebních pozemků v územích v kontaktu s vlastním městem, tak 
v rozvolněnějších formách s větší velikostí zastavěných stavebních pozemků především v okrajových sídlech 
správního území. 
 
Tabulkač.2 : využití ploch pro funkci výroby: 

katastrální území v ÚPM z toho zastavěno k zastavění zbývá v XVIIb. Změně v XVIIb-1. Změně 

Pardubice 12,6876 3,0424 9,6452 5,424 0 

Pardubičky 3,53 0 3,53 0 0 

Černá za Bory 4,77 4,77 0 0 0 

Mnětice 1,7 0 1,7 0 0 

Nemošice 0,72 0,11 0,61 0 0 

Studánka 0 0 0 0,632 0 

Nové Jesenčany 0,49 0 0,49 0 0 

Dražkovice 7,494 1,18 6,314 0 0 

Lány na Důlku 31,088 4,275 26,813 0 0 

Staré Čívice 11,56 1,6773 9,8827 0 0 

Svítkov 32,503 0 32,503 0 0 

Popkovice 6,516 0 6,516 0 0 

Semtín 9,971 1,96 8,011 0 0 

Rosice nad Labem 31,02 11,59 19,43 0 1,6 

celkem 154,0496 28,6047 125,4449 6,056 1,6 

Z výše uvedené tabulky je patrno, že ze zastavitelných ploch vymezených v platné ÚPD je  již bylo zastavěno cca 
28,6 ha. XVIIb-1. Změna vymezuje jedinou novou zastavitelnou plochu pro funkci lehké výroby v rozsahu 1,6 ha. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
 
n) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond a 

na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 
 
Správní území města Pardubice (údaje dle veřejné databáze ČSÚ): 
Celková výměra pozemků:                               8265,51 ha 

 Orná půda          3312,29 ha 
 Zahrady               427,44 ha 
 Ovocné sady         117,05 ha 
 Trvalé travní porosty             310,00 ha 

 Zemědělská půda (celkem)                4063,75 ha 

 Lesní půda            1039,15 ha 
 Vodní plochy                           264,19 ha 
 Zastavěné plochy                669,75 ha 
 Ostatní plochy                  2228,66 ha 
 
Zemědělský p ůdní fond: 
  
 Charakteristiky řešeného území ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu byly popsány v platném 
Územním plánu města Pardubice (včetně následujících změn. Proto bude dále popsáno pouze řešení XVIIb-1. 
Změny ÚPm Pardubice: 
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Lokalita XVIIb-1/5 
 
Leží v katastrálním území Dražkovice. Plocha vyplňuje prostor 
mezi stávající trasou I/37 na východě, stávající silnici III/32226 
na jihu, vodotečí s břehovou a další liniovou zelení na západě a 
severu. Vymezení zastavitelných ploch respektuje systém 
hlavních odvodňovacích zařízení v území. 
Plochy jsou uvažovány pro vybavenost, která bude sloužit 
především uživatelům přilehlé silnice I/37 – služby motoristům.  
Odůvodnění řešení a závěry následných jednání jsou popsány 
v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 
vybrané varianty. 
 

 

Katastrální území Dražkovice 

označení 

lokality 
způsob využití plochy 

celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha) zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

investice 

do půdy 

(ha) orná půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

cn
é

 sa
d

y
 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

XVIIb-1/5a1 DHs – hl.plochy dopr. systémů 2,718 2,718             1,368   1,35     

XVIIb-1/5b DHs – hl.plochy dopr. systémů 2,548 2,548             2,548         

hl. plochy dopravních systémů celkem 5,266 5,266             3,916   1,35     

XVIIb-1/5a2 KZ - zeleň krajinná 0,11 0,11       0,101  0,009   

XVIIb-1/5d ZI - zeleň izolační 0,239 0,239             0,239         

plochy zeleně celkem 0,349 0,349             0,34    0,009     

XVIIb-1/5e systém silniční dopravy 0,080 0,080                 0,080     

plochy zeleně celkem 0,080 0,080                 0,080     

ZÁBOR ZPF CELKEM 5,695 5,695             4,256   1,439     

 
 
 
Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa: 
  
 Charakteristiky řešeného území ve vztahu k lesnímu půdnímu fondu byly popsány v platném Územním 
plánu města Pardubice (včetně následujících změn. Proto bude dále popsáno pouze řešení XVIIb. Změny ÚPm 
Pardubice: 
 
Lokalita XVIIb/93 
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označení 
lokality způsob využití plochy 

celkový 
zábor 
PUPFL 
(ha) 

zábor 
PUPFL 
(ha) 

les 

XVIIb/93a VL – lehká výroba 1,6203 1,6203 

Zábor pro výrobu celkem 1,6203 1,6203 

ZÁBOR PUPFL CELKEM 1,6203 1,6203 

 
Zábor lesa pro lokalitu XVIIb/93a je posouzen samostatným posudkem „Vyhodnocení dopadů odlesnění na okolní 
pozemky“, který zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Květoslav Havlíček a RNDr. Jiří Veselý v červenci 
2014. (přiloženo v příloze) 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 
 Doplní pořizovatel po veřejném projednání. 
 
 
 
p) Vyhodnocení p řipomínek  
 
 Doplní pořizovatel po veřejném projednání. 
 
 
 
 
 
q) Údaje o po čtu list ů odůvodn ění územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické 

části 

I. Územní plán 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 85) + příloha 
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres        1:5000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5000  
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ARCHITEKTURA   URBANISMUS

označení řešené lokality



ZI

VL

DHs

KZ

ZI

XVIIb-1/93a
XVIIb-1/93a

platná ÚPD

XVIIb. Změna ÚPm Pardubice

HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ

stav

návrh

vypuštěno z řešení

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K DATU 11.9.2017

pl. změny v kraj.

zastavit. plocha

přestavby

plocha

využití plochy

změna

změny v pl. ÚPD

VÝROBA LEHKÁ

HLAVNÍ PLOCHY DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ - SILNIČNÍ DOPRAVA

ZELEŇ IZOLAČNÍ

ZELEŇ KRAJINNÁ

SYSTÉM SILNIČNÍ DOPRAVY

ZPŮSOB DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ LOKALITY

OZNAČENÍ ŘEŠENÝCH LOKALIT (PLOCH ZMĚN)

a
t
e
l
i
é
r

ARCHITEKTURA   URBANISMUS

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
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označení řešené lokality



3.21.12

V.

XVIIb-1/93a

platná ÚPD

XVIIb-1. Změna ÚPm Pardubice

HRANICE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ

stav

návrh

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

PLOCHA ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

PLOCHA ZÁBORU PUPFL

PLOCHA ZPF S  I. TŘÍDOU OCHRANY

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K DATU 07/2014

PLOCHA ZPF S II. TŘÍDOU OCHRANY

OZNAČENÍ PLOCHY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU

PLOCHA ZPF SE III. TŘÍDOU OCHRANY

PLOCHA ZPF SE IV. TŘÍDOU OCHRANY

PLOCHA ZPF S V. TŘÍDOU OCHRANY

KÓD BPEJ
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
 

Statutárního města Pardubice č.42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice 

a  

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

 

Zastupitelstvo města Pardubice na základě usnesení č. 401 Z ze dne 4.9.2001 vydává dle § 84 odst. 2. písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku, kterou se podle odst. 2 písm. b) citovaného zákona 
vyhlašují závazné části Územního plánu města Pardubice. 

Zastupitelstvo města Pardubice na základě usnesení č. 579/Z ze dne 24. června 2002 vydává dle § 84 odst. 2. písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku. Tato obecně závazná vyhláška je doplňkem 
vyhlášky č. 42/2001 o  závazných částech Územního plánu města Pardubice. 

Zastupitelstvo města Pardubice na základě usnesení č. 106 Z ze dne 23. září 2003 vydává dle § 84 odst. 2. písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku. Tato obecně závazná vyhláška je doplňkem vyhlášky 
č. 42/2001 o  závazných částech Územního plánu města Pardubice a 42/1-2002 o závazných částech I. změn Územního 
plánu města Pardubice. 

Zastupitelstvo města Pardubic na základě usnesení č. 220 Z ze dne 11. května 2004 vydává dle § 84 odst. 2. písm. i) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku. Tato obecně závazná vyhláška je doplňkem vyhlášky 
č. 42/2001 o  závazných částech Územního plánu města Pardubice, č. 42/1-2002 o závazných částech I. změn Územního 
plánu města Pardubice a č.7/2003 o závazných částech II. a III. změn Územního plánu města Pardubice.. 

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 14. prosince 2004, v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/200 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Zastupitelstvo města Pardubice vydalo dne 7.2.2006, v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Zastupitelstvo města Pardubice vydalo dne 19. září 2006, v souladu se zákonem č.50/1976 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením §84 odst.2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 

Zastupitelstvo města Pardubice schválilo na svém zasedání dne 17.10.2006 VIII. změny územního plánu města Pardubic a 
usneslo se vydat, na základě ustanovení §29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebím řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

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

v y d á v á 
 

jako opatření obecné povahy tyto IX. změny  územního plánu města Pardubice, schválené usnesením Zastupitelstva města 
Pardubice č. 1060 Z/2008 dne 4.11.2008. Závazná část  ÚPM byla vydána obecně závaznou vyhláškou Statutárního města 
Pardubice č. 42/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 4.9.2001 a postupně 
změněná následujícími změnami: 

• I. změny – OZV č. 42/1-2002, schválená usnesením č. 579/Z ze dne 25.6.2002 

• II. a III. změny – OZV č. 7/2003, schválená usnesením č.106 Z ze dne 23.9.2003 

• IV. změny  – OZV č. 3/2004, schválená usnesením č.220 Z ze dne 11.5.2004 

• V. změny  – OZV č. 18/2004, schválená usnesením č.306 Z ze dne 14.12.2004 

• VII. změny  – OZV č. 2/2006, schválená usnesením č.10Z/2006 ze dne 7. 2.2006 

• VII.A změny  – OZV č. 9/2006, schválená usnesením č.314Z/2006 ze dne 19. 9.2006 

• VIII. změny – OZV č. 10/2006, schválená usnesením č. 358Z/2006 ze dne 17.10.2006 
 

v y d á v á 
jako opatření obecné povahy tyto VI. změny  územního plánu města Pardubice, schváleného usnesením Zastupitelstva 
města Pardubice č. č. 1060 Z/2008 dne 4.11.2008, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
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Statutárního města Pardubice č. 42/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 4.9.2001 
a postupně změněná následujícími změnami: 

• I. změny – OZV č. 42/1-2002, schválená usnesením č. 579/Z ze dne 25.6.2002 

• II. a III. změny – OZV č. 7/2003, schválená usnesením č.106 Z ze dne 23.9.2003 

• IV. změny  – OZV č. 3/2004, schválená usnesením č.220 Z ze dne 11.5.2004 

• V. změny  – OZV č. 18/2004, schválená usnesením č.306 Z ze dne 14.12.2004 

• VII. změny  – OZV č. 2/2006, schválená usnesením č.10Z/2006 ze dne 7. 2.2006 

• VII.A změny  – OZV č. 9/2006, schválená usnesením č.314Z/2006 ze dne 19. 9.2006 

• VIII. změny – OZV č. 10/2006, schválená usnesením č. 358Z/2006 ze dne 17.10.2006 

• IX. Změny  – OOP schválené usnesením  č. 401 Z ze dne 4.11.2008 
Cílem VI. Změn územního plánu města je navržením dílčích úpravy dopravního systému města (na vnější a 

především vnitřní dopravní síti) dosáhnout stabilizace koncepce především silniční dopravy v podobě tangenciálního 
dopravního systému s maximálním důrazem na dopravní zklidnění širší centrální oblasti města. 

v y d á v á 
jako opatření obecné povahy tyto X. změny  územního plánu města Pardubice, schválené usnesením Zastupitelstva města 
Pardubice č. ZM/734/2012 ze dne 6/3/2012. Závazná část ÚPM byla vydána obecně závaznou vyhláškou Statutárního 
města Pardubice č. 42/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 4/9/2001 a postupně 
změněná následujícími změnami: 

I. změny – OZV č. 42/1-2002, schválená usnesením č. 579/Z ze dne 25.6.2002 
II. a III. změny – OZV č. 7/2003, schválená usnesením č.106 Z ze dne 23.9.2003 
IV. změny  – OZV č. 3/2004, schválená usnesením č.220 Z ze dne 11.5.2004 
V. změny  – OZV č. 18/2004, schválená usnesením č.306 Z ze dne 14.12.2004 
VII. změny  – OZV č. 2/2006, schválená usnesením č.10Z/2006 ze dne 7. 2.2006 
VII.A změny  – OZV č. 9/2006, schválená usnesením č.314Z/2006 ze dne 19. 9.2006 
VIII. změny – OZV č. 10/2006, schválená usnesením č. 358Z/2006 ze dne 17.10.2006 
IX. Změny  – OOP, schválené usnesením  č. 401 Z ze dne 4.11.2008 
VI. Změny - OOP, schválené usnesením č.  ZM/N 14014 ze dne 30/3/2010 

 
v y d á v á 

jako opatření obecné povahy tyto XV. změny  územního plánu města Pardubice, schválené usnesením Zastupitelstva 
města Pardubice č. 1686Z/2014 ze dne 276/01/2014. Závazná část ÚPM byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
Statutárního města Pardubice č. 42/2001, schválenou usnesením Zastupitelstva města Pardubice č. 401 Z  ze dne 
4/9/2001 a postupně změněná následujícími změnami: 

I. změny – OZV č. 42/1-2002, schválená usnesením č. 579/Z ze dne 25.6.2002 
II. a III. změny – OZV č. 7/2003, schválená usnesením ZmP č.106 Z ze dne 23.9.2003 
IV. změny  – OZV č. 3/2004, schválená usnesením ZmP č.220 Z ze dne 11.5.2004 
V. změny  – OZV č. 18/2004, schválená usnesením ZmP č.306 Z ze dne 14.12.2004 
VII. změny  – OZV č. 2/2006, schválená usnesením ZmP  č.10Z/2006 ze dne 7. 2.2006 
VII.A změny  – OZV č. 9/2006, schválená usnesením ZmP č.314Z/2006 ze dne 19. 9.2006 
VIII. změny – OZV č. 10/2006, schválená usnesením ZmP č. 358Z/2006 ze dne 17.10.2006 
IX. změny  – OOP, vydané usnesením ZmP č. 1060 Z/2008 Z ze dne 4.11.2008 
VIA. změny - OOP, vydané usnesením  ZmP č. 1482Z/2009 ze dne 16/6/2009 
VI. změny - OOP, vydané usnesením ZmP č.  ZM/N 14014 ze dne 30/3/2010 
X. změny - OOP, vydané usnesením ZmP č. 734 Z/2012 ze dne 6/3/2012 
XII. změny - OOP, vydané usnesením ZmP č. 1945z/2010 ze dne 11.5.2010 

 
 
 

Čl. 1 
Obecně závazná vyhláška č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice ve znění změn provedených 
obecně závaznými vyhláškami č. 42/1-2002, č. 7/2003, č. 3/2004 a 18/2004 se mění následujícím způsobem. Níže uvedená 
ustanovení dosavadního platného znění se nahrazují zde dále stanoveným novým textem. 
 
Obecně závazná vyhláška č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubice ve znění změn provedených 
obecně závaznými vyhláškami č. 42/1-2002, č. 7/2003, č. 3/2004, 18/2004 a 2/2006 se mění následujícím způsobem. Níže 
uvedená ustanovení dosavadního platného znění se nahrazují zde dále stanoveným novým textem. 
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Obecně závazná vyhláška č. 42/2001 o závazných částech Územního plánu města Pardubic ve znění změn provedených 
obecně závaznými vyhláškami č. 42/1-2002, č. 7/2003, č. 3/2004, 18/2004, 2/2006 a 9/2006 se mění následujícím 
způsobem. Níže uvedená ustanovení dosavadního platného znění se nahrazují zde dále stanoveným novým textem. 

 
 
 
 

Část I. 
Úvodní ustanovení 

§ 1 
Účel vyhlášky 

 
1) Zastupitelstvo města Pardubice schválilo dne 4.9.2001 usnesením č. 401 Z Územní plán města Pardubice v souladu s § 

26 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 84 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, dne 14.12.2004 usnesením č. 306 Z V. změny Územního plánu města Pardubice. Současně 
vymezuje závaznou část této územně plánovací dokumentace ve smyslu § 29 zákona č. 50/19769 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů , dne 7.2.2006 usnesením č. 10Z/2006 VII. změny 
Územního plánu města Pardubice, dne 19,9,2006 usnesením č. 314Z/2006 VII.A změny Územního plánu města 
Pardubice. Dne 17.10.2006 Zastupitelstvo města Pardubice schválilo VIII. změny Územního plánu města Pardubice. 

 
2) Vyhláška stanovuje urbanistickou koncepci města, využití ploch a jejich uspořádání, vymezení zastavitelného území, 

omezení změn v užívání staveb, zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení, vymezení 
územního systému ekologické stability, limity využití území, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, pro 
provedení asanací nebo asanačních úprav. 
 

3) Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 25. června 2002 usnesením č. 579/Z I. změny Územního plánu města 
Pardubice 

 
4) Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 23. září 2003 usnesením č. 106 Z II. a III. změny Územního plánu města 

Pardubice 
 
5) Zastupitelstvo města Pardubic schválilo dne 11. května 2004 usnesením č. 220 Z IV. změny Územního plánu města 

Pardubice.  
 

 
§ 2 

Rozsah platnosti 
 
1) Tato vyhláška platí pro správní území Statutárního města Pardubice, které je vymezeno souborem katastrálních 

území: Pardubice, Černá za Bory, Dražkovice, Drozdice, Lány na Důlku, Mnětice, Nemošice, Nové Jesenčany, 
Ohrazenice, Opočínek, Pardubičky, Popkovice, Rosice nad Labem, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko, Studánka, 
Svítkov a Trnová. 
 

 
§ 3 

Vymezení pojmů 
 
1) Závazné části územního plánu města Pardubice jsou vymezeny ve smyslu § 29, odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších  předpisů a § 18, odst. 1 a 2, písm. b) vyhlášky č. 
131/1998 Sb. o územně plánovacích  podkladech a územně plánovací dokumentaci následujícím způsobem: 

 
a) Urbanistická koncepce 
b) Využití ploch a jejich uspořádání 
c) Funkční uspořádání území a členění na jednotlivé typy funkčních ploch, vymezení zastavitelných území a omezení 

změn v užívání staveb 
d) Zásady uspořádání bydlení a občanského vybavení 
e) Zásady uspořádání sportu a rekreace 
f) Zásady uspořádání výroby 
g) Zásady uspořádání dopravních systémů 
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h) Zásady uspořádání technického vybavení 
i) Vymezení územního systému ekologické stability 
j) Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF a PFL 
k) Limity využití území včetně stanovení zátopových území a podmínky omezující využití území 
l) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a provedení asanací nebo asanačních úprav 

 
2) Řešené území je členěno na: 
      Urbanizované území 

• území současně zastavěné ve smyslu § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon), včetně ploch určených k zastavění platným správním 
rozhodnutím, XVIIb-1. Změna vymezuje zastavěné území v rozsahu území řešeného Územním plánem města 
Pardubice v souladu s platnými předpisy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.) 

• území zastavitelné ve smyslu § 139a odst. 3 Stavebního zákona jsou plochy vhodné k zastavění vymezené 
schváleným územním plánem případně regulačním plánem. XVIIb-1. Změna vymezuje zastavitelné plochy (dle 
platné ÚPD zastavitelná území) v  souladu s platnými předpisy  (§ 2 odst. (1) písm. j) Stavebního zákona). 

      Neurbanizované území 

• území nezastavěné, které není určeno k zastavění 
 
3) Současně zastavěné území tvoří plochy: 

• stabilizované, na kterých územní plán nepředpokládá přestavbu a změnu funkčního využití ploch. Na těchto 
plochách je možná pouze dostavba stávajících proluk, případně změny využití již zkolaudovaných staveb 

• určené k funkční přestavbě 
 
4) Zastavitelné území, resp. zastavitelné plochy tvoří plochy navržené jako rozvojové pro jednotlivě vyznačené funkce. 
 
5) Řešené území je dle hlavní funkce členěno na: 

a) plochy s hlavní funkcí bydlení 
b) plochy s hlavní funkcí smíšenou 
c) plochy s hlavní funkcí občanské vybavenosti 
d) plochy s hlavní funkcí výroby 
e) plochy s hlavní funkcí zemědělství 
f) plochy s hlavní funkcí specifickou 
g) plochy s hlavní funkcí sportu a rekreace 
h) plochy s hlavní funkcí technické infrastruktury 
i) plochy s hlavní funkcí dopravy 
j) plochy s hlavní funkcí veřejného prostranství 
k) plochy s hlavní funkcí městské zeleně 
l) plochy s hlavní funkcí krajinné zeleně 
m) plochy s hlavní funkcí zeleně užitné 

Členění území na plochy dle hlavní funkce je graficky i kódem vyznačeno v hlavním výkrese územního plánu. 
 
6) Územím urbanizovaným i neurbanizovaným procházejí liniové prvky dopravních systémů, které zahrnují silniční a 

železniční síť včetně vleček. 

7) Územní rezervy jsou vymezená území dalšího potenciálního rozvoje města, u kterých se využití ploch pro jednotlivé 
vyznačené funkce předpokládá v čase po návrhovém období Územního plánu města Pardubic včetně jeho změn (to 
je po roce 2010). 

8) Regulativy využití funkčních ploch pro urbanizované i neurbanizované území vyjadřují možnosti staveb,  zařízení a 
využití území, které odpovídají jednotlivým urbanistickým funkcím (účelu využití pozemku) a je možno je v těchto 
plochách umístit za předpokladu, že vyhoví i ostatním souvisejícím předpisům (vodohospodářským, hygienickým, 
ochraně životního prostředí apod.). Stavby, zařízení a využití území jsou navrhovány jako přípustné (hlavní a 
doplňkové) nebo nepřípustné. 

9) Pro liniové prvky dopravních systémů nejsou funkční regulativy stanoveny, jejich využití definují příslušné zákony a 
předpisy.Pro liniové prvky dopravních systémů jsou funkční regulativy stanoveny XVIIb. Změnou ÚPM Pardubice.  

10) Limity využití území dle § 139a odst. 1 Stavebního zákona omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, 
využití území a opatření v území.  
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11) Přípustnému využití hlavnímu odpovídají stavby, zařízení a využití území, které v území nebo ploše převládají a 
obsahují zásadní charakteristiky funkčního využití. 

12) Přípustnému využití doplňkovému odpovídají stavby, zařízení a využití území, které nejsou ploštně a významově 
rozhodující, ale slouží k doplnění hlavní funkce a k dosažení optimálního funkčního využití. Současně jí rovněž 
odpovídají stavby a zařízení, které nemohou být v území nebo ploše umístěny samostatně, ale pouze jako součást 
nebo doplněk staveb, zařízení a využití území hlavních nebo jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality. 

13) Nepřípustné využití je vymezeno pro stavby, zařízení a využití území, které neodpovídají příslušné urbanistické 
funkci, nejsou součástí doplňkových staveb a zařízení, ani nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality. 

14) Za výjimečně přípustné jsou považovány stavby, zařízení a využití území, které nejsou v regulativech jmenovány, 
neodpovídají příslušné hlavní funkci, ale lze je v území ponechat nebo umístit pouze výjimečně na základě bližšího 
posouzení všech urbanistických, hygienických, dopravních a ekologických hledisek. 

15) Pojem stavba je definován v § 139b 2 odst.(3 a 4) Stavebního zákona. 

16) Základní charakteristiky staveb určených v jednotlivých funkcích jsou uvedeny v § 3  ve vyhláškyce č. 137/1998 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu.Základní charakteristiky staveb určených v jednotlivých funkcích 
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

17) Zařízením se pro účely této vyhlášky rozumí využití části stavby pro jiné funkce než je funkce hlavní (např. pro 
prodej, poskytování služeb, administrativu apod.), to platí i pro změny dokončených staveb a změny v užívání 
staveb. 

18) Stavby a zařízení občanského vybavení slouží k uspokojování potřeb a zájmů občanů i společnosti v místním 
(základní občanská vybavenost), městském, regionálním i nadregionálním měřítku (vyšší občanská vybavenost). 
Jedná se o stavby a zařízení pro obchod, služby, veřejné stravování, přechodné ubytování, vzdělávání, zdravotnictví 
a sociální péči, kulturu, informace, veřejnou správu a administrativu, církev a náboženství. 

19) Služebním bytem se pro potřeby této vyhlášky rozumí byt, který je umístěn ve stavbě, komplexu staveb nebo 
areálu sloužících jinému funkčnímu využití než je bydlení a je určen pro osoby vykonávající zde stálou správu nebo 
službu. 

20) Veřejnou správou se pro potřeby této vyhlášky rozumí stavby sloužící samosprávě a státní správě v místním, 
městském, a regionálním i krajském měřítku. 

21) Administrativou se pro účely této vyhlášky rozumí stavby pro umístění úřadů a institucí mimo státní správu a 
samosprávu. 

22) Provozním vybavením staveb se pro účely této vyhlášky rozumí sociální a hygienické zázemí, vrátnice, expedice, 
archivy, dílny, odpočinkové prostory, příruční sklady apod. 

23) Technickým vybavením staveb se pro účely této vyhlášky rozumí výměníkové a regulační stanice, trafostanice, 
kotelny, vzduchotechnika, požární zabezpečení, nádrže, čistírny apod.  

24) Nízkopodlažní zástavba je definována maximální podlažností rodinného domu dle § 3 písm. c)  vyhlášky č. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na  výstavbu,.Nízkopodlažní zástavba je definována maximální 
podlažností rodinného domu dle § 2 odst. a)2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, tj. dvě nadzemní podlaží a podkroví. 

25) Vícepodlažní zástavba je definována jako zástavba nad dvě nadzemní podlaží. 

26) Stavby pro výrobu jsou definovány v § 3 odst. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na  
výstavbu. Stavby pro výrobu jsou definovány v § 3 odst. d) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. Jejich další rozlišení je pro potřeby Územního plánu města Pardubice a obecně závazné vyhlášky vymezeno 
takto: 

• Výroba  průmyslová, je výroba s technologiemi a činnostmi, které nejsou přípustné v jiných funkčních 
plochách zejména z důvodů negativních vlivů jejich provozu na životní prostředí přesahující hranice jejich 
areálů (hluk, prach, imise, nadměrná dopravní zátěž apod.). Jedná se o stavby pro těžkou strojírenskou 
výrobu, zpracování surovin a polotovarů, průmyslovou chemii apod. 

• Výroba lehká, je výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z důvodů nadměrné 
dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), dále pak z důvodů překračování limitů přípustného zatížení 
území z hlediska životního prostředí (hluk, prach, imise), které však nepřesahují hranice areálů. Jedná se 
například o zpracování surovin a polotovarů v rámci výroby potravinářské, textilní, elektrotechnické, 
polygrafické, výroby stavební a stavebních hmot, výroby dřevozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi 
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výroby spotřebních předmětů a pod.Výrobní služby, jsou výrobou v malém rozsahu produkce a využívaných 
ploch, bez velkých nároků na přepravu a bez negativních vlivů na životní prostředí, které by přesahovaly 
hranici výrobních objektů. Jedná se zejména o řemeslnou výrobu, služby charakteru výroby, servisní služby 
apod. 

 
27) Drobným zvířectvem se pro účely této vyhlášky rozumí: 

• drobná hospodářská zvířata – drůbež, králík, holub apod. 

• drobná domácí zvířata – pes, kočka, exotické ptactvo apod. 
 
28) Garáže jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování pro účely této vyhlášky členěny takto: 

• garáže jednotlivé – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem 

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

• garáže (parkingy) hromadné – objekt nebo jeho část, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel s více 
než třemi stáními, zpravidla s jedním vjezdem 

Jednotlivé a řadové garáže jsou stavby samostatně stojící nebo vestavěné do staveb sloužící jiným účelům jako 
podzemní nebo nadzemní. 

Hromadné garáže (parkingy) mohou být jednopodlažní nebo vícepodlažní, podzemní, nadzemní nebo 
kombinované. 

 
29) Odstavnými plochami jsou pro účely této vyhlášky určeny plochy pro dlouhodobé odstavování vozidel mimo jízdní 

pruhy. 
 

30) Parkingy jsou plochy určené pro krátkodobé parkování vozidel mimo jízdní pruhy. 
 
31) Městským mobiliářem se pro účely této vyhlášky rozumí např. lavičky, odpadkové koše, přístřešky MHD, telefonní 

automaty, stojany na kola, informační zařízení, trafiky apod. 
 
32) Pod pojmem služby obyvatelstvu se pro účely této vyhlášky rozumí občanská vybavenost doplněná o výrobní 

služby, nabídka sportovních a relaxačních aktivit apod. 
 
33) ÚSES – územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. ÚSES se skládá z biocenter a biokoridorů. Rozlišují se místní, regionální a nadregionální systémy 
ekologické stability: 

LBC – lokální biocentrum 
RBC – regionální biocentrum 
LBK – lokální biokoridor 
RBK – regionální biokoridor 
NRBK – nadregionální biokoridor 
 

34) Koeficient zastavění – KZ – vyjadřující podíl ploch zastavěných či k zástavbě určených (stavby a zpevněné plochy) na 
celkové ploše posuzovaného území 

35) Koeficient zastavění stavebního pozemku (dále jen KZSP) – udává maximální podíl zastavěné plochy stavebního 
pozemku k celkové ploše stavebního pozemku. 

 
Část II. 

Závazná část 
§ 4 

Urbanistická koncepce 
 
1) Město Pardubice se bude nadále rozvíjet jako harmonický celek urbanizovaných, neurbanizovaných a 

urbanizovatelných území na celém správním území v souladu s přírodními podmínkami a v kontinuitě stavebního 
vývoje. 

 
2) Historické jádro města chránit jako městskou památkovou rezervaci a v jejím ochranném pásmu regulovat 

výstavbu tak, aby bylo zachováno dominantní postavení historického jádra, jeho urbanistické hodnoty a prostorová 
skladba. 
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3) Celoměstské centrum rozvíjet v ose od nádraží ČD do území historického jádra mezi řekami Labe a Chrudimka a 
funkčně diferencovat v rámci centrální oblasti města. V územním plánu je vymezené ve výkrese označeném B.2. 
v měřítku 1 : 5000 a popsané v textové části v I. díle – A.1., části c – urbanistická koncepce. 
Vytvářeny budou podmínky pro možnosti rozšíření městského centra překročením přirozených přírodních a 
technických bariér vymezujících stávající centrum města s cílem posílení významu Pardubic v roli regionálního a 
krajského centra.  

4) Plochy zeleně, jako významné součásti urbanistické struktury území, včetně kompozičního obrazu města, zásadně 
chránit a rozvíjet zejména kolem vodních toků ve vazbě na rekreační lesy a příměstskou krajinu a zároveň posilovat 
přírodní rámec města navrženými systémy ekologické stability. 

 
5) Územním plánem vymezené územní rezervy pro bydlení, výrobu, sport a rekreaci, dopravu, technické vybavení, 

vodohospodářská díla a zeleň včetně koridorů pro komunikace a sítě technického vybavení chránit a nepřipouštět 
jejich znehodnocení. 

 
6) Na plochách určených v územním plánu pro přestavbu nebo změnu funkčního využití, umožnit u staveb a zařízení, 

které neodpovídají nově navrženému funkčnímu využití pouze udržovací práce. 
 
7) X. změny nemají zásadní vliv na koncepci rozvoje území města stanovenou v Územním plánu města Pardubice a 

v zásadě respektují hodnoty území. 
Lokality řešené v rámci X. změn nejsou většinou plošně tak významné, aby měly definovatelný vliv na koncepci 
rozvoje území obce. Mezi lokality, které jsou plošně rozsáhlejší, případně změnou funkčního vymezení či úpravou 
regulativů mohou mít vliv na koncepci rozvoje území obce, patří: 
Lokalita X/14 je jedinou rozsáhlejší plochou, která je vymezena mimo současně zastavěné území jako nově 
zastavitelné území pro bydlení. Lokalita je situována v Lánech na Důlku, kde je vymezeno minimum zastavitelných 
ploch pro bydlení. 

 
 

§ 5 
Využití ploch a jejich uspořádání 

 
1) Uspořádání území města je obsaženo v Územním plánu města Pardubice, je dokumentováno na výkrese 

označeném B.2. v měřítku 1 : 5000. Ve stabilizovaném území zůstane zachováno stávající uspořádání ploch. 
Zastavitelná území jsou navržena tak, aby sledovala hospodárné využívání urbanizovaného území se soustředěním 
nové výstavby především v současně zastavěném území města se zřetelem k ochraně okolní krajiny, případně 
mimo zastavěné území, ale v návaznosti na něj tak, aby spolu (zastavěné a zastavitelné) tvořily souvislý, funkčně 
logický celek. 

 
2) Území Městské památkové rezervace rozvíjet v souladu s historickým charakterem urbanisticky a architektonicky 

nejvýznamnější částí města. Na území rezervace dodržovat podmínky pro zachování rezervace jako celku, které 
jsou součástí příslušného právního předpisu o prohlášení území za památkovou rezervaci. 

 
3) Na ose centrálního území – Třídě Míru a Palackého ulici rozvíjet funkce občanské vybavenosti městského, 

regionálního a nadregionálního významu především v prostoru přednádraží, Masarykova náměstí a 
v přestavbovém území TMS Prokop. Občanskou vybavenost mimo centrální území umisťovat do dalších center 
vymezených při vnějším dopravním okruhu v lokalitě Fáblovka, Dubina – Hůrka a Pardubičky. V jihozápadním 
sektoru města je v územním plánu mimo logistické centrum, přístav a golfový areál navržena západně Starých Čívic 
městská industriální zóna. 

 
4) Pro výstavbu v nových lokalitách v zastavitelném území (Cihelna, Hůrka, Dražkovice, Fáblovka) zajistit podrobnější 

urbanistické řešení územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem 
(zastavovací územní studií) celé lokality. 

 
5) Ve stabilizovaném urbanizovaném území realizovat stavby a jejich změny jen v takovém rozsahu, aby nebyl 

narušen charakter okolní zástavby a její měřítko. 
 
6) Výstavbu v urbanizovaných územích, která se nacházejí ve vyhlášeném zátopovémzáplavovém území, podmínit do 

doby realizací navržených opatření protipovodňové ochrany konkrétním opatřením, zajišťujícím ochranu 
jednotlivých staveb před povodněmi. 
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7) Využití navrhovaných lokalit v IX. Změnách bude respektovat podmínky vydaných územních rozhodnutí týkajících 
se OP Letiště Pardubice a radiolokačních zařízení. 

 
8) Tabulka nových zastavitelných území vymezených v XV. Změnách je zapracována v příloze „Přehled rozvojových 

ploch“ 
 

Nově se vymezuje zastavěné území: 

Označení 
změny 

Katastrální území Nová funkce Rozloha 
nového 
funkčního 
využití (ha) 

Prostorová regulace 

XV/16 Rosice nad Labem VS 0,02 Nebude překročena výška stávajících 
výrobních objektů v areálu 

 
 
 

§ 6 
Funkční uspořádání území a členění na jednotlivé typy funkčních ploch 

 
1) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání, zejména účel zde umisťovaných a 

povolovaných staveb i zařízení včetně využití území a změn stávajících staveb a využití území. Zároveň musí být 
zohledněny místní podmínky urbanistické, ekologické, hygienické a technické. Stavby, zařízení a využití území i jiná 
opatření, které funkčnímu využití ploch neodpovídají, nesmí být v těchto plochách umístěny nebo povoleny. 

 
2) Funkční uspořádání a návrh využití ploch je obsaženo v Územním plánu města Pardubice a je dokumentováno ve 

výkrese označeném B.2 v měřítku 1 : 5000 a v I., II., III., IV., V., VII., VII.A a VIII.   změnách územního plánu jsou 
vymezena na přílohách v měřítku 1:5000. 

 
3) Obsah regulativů využití funkčních ploch Územního plánu města Pardubice je uveden v příloze č. 2 1 této vyhlášky, 

resp. přílohou B textové části  ÚPM Pardubice zahrnujícím právní stav po jeho poslední změně. 
 
4) Výčet zastavitelných území a území určených pro prostorovou a funkční přestavbu pro bydlení, občanskou 

vybavenost, výrobu, sport a rekreaci a plošná zařízení dopravy a technické infrastruktury je uveden v textové části 
Územního plánu Pardubice v díle AD části c) a dále je uveden v příloze  D1 a D2 textové části ÚPM Pardubice 
zahrnujícím právní stav po jeho poslední změně.. 

 
 

§ 7 
Zásady uspořádání bydlení a občanského vybavení 

 
1) Zastavitelná území pro bydlení v členění na území nízkopodlažní (rodinné domy) a vysokopodlažní (bytové domy) 

zástavbu jsou obsažena v Územním plánu města Pardubice, j vymezena jsou na výkrese označeném B.2. v měřítku 
1 : 5000 ,v  I.  , II. , IV ., V. VII. a VIII změnách územního plánu jsou vymezena  na přílohách v měřítku 
1:5000Zastavitelná území pro bydlení v členění na území nízkopodlažní (rodinné domy) a vysokopodlažní (bytové 
domy) zástavby jsou obsažena v Územním plánu města Pardubice,  vymezena jsou na výkrese označeném B.2. 
v měřítku 1 : 5000 a v následných změnách ÚPM Pardubice na přílohách v měřítku 1:5000. 

 
2) U stávajících staveb pro bydlení, nacházejících se na území Městské památkové rezervace, nepřipouštět takové 

změny těchto stávajících staveb, které by vedly k celkové změně jejich funkce (nahrazení funkce bydlení jinou 
funkcí). V rámci oživení centrální oblasti města je možno využít především partery uvedených staveb pro umístění 
občanského vybavení, zejména charakteru obchodu a služeb, které nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí, 
hygienické poměry, pohodu bydlení a dopravní situaci v území a budou splňovat i další požadavky vyhlášky č. 
137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, včetně souvisejících  platných právních předpisů. 

 
3) Zastavitelné území pro bydlení je v územním plánu vymezeno zejména do lokalit Cihelna, Hůrka, Halda, Ležánka, U 

koupaliště, Svítkov, západního okraje Rosic, Kréta – Trnová, Ohrazenice – východ. V izolovaných sídlech jsou 
navrženy lokality v Dražkovicích, Nemošicích, Starých Čívicích a Staročernsku, v severovýchodním a východním 
sektoru města. 
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4) Při začleňování rodinných domů do území vyloučit umisťování dalších rodinných domů za stávajícími nebo 
navrhovanými rodinnými domy vytvářejícími již ucelený uliční prostor za pomocí účelových komunikací a 
prodloužených přípojek sítí napojovaných na veřejné komunikace a sítě technického vybavení vedené v již 
vytvořeném uličním prostoru. Takovéto řešení je v rozporu s architektonickými a urbanistickými zásadami a vedlo 
by i k narušování obytného prostředí, soukromí a pohody bydlení včetně omezení až znemožnění odpovídajícího 
využití pozemků pro zeleň a relaxaci obyvatel. Rodinné domy atriové event. i řadové se mohou výjimečně 
seskupovat tak, že budou vytvářet společný nástupní prostor pro několik těchto rodinných domů, přímo 
napojených na veřejnou komunikaci (forma tzv. hnízdové zástavby). 

 
5) Pro další rozvoj po návrhovém období chránit územní rezervu pro bytovou výstavbu v lokalitách Hůrka, Dražkovice 

a StaročernskoPro další rozvoj po návrhovém období chránit územní rezervu pro bytovou výstavbu v lokalitách 
Dražkovice, Lány na Důlku a Staročernsko. 

 
6) Přestavbu nevyhovujících částí stávající městské zástavby realizovat v bývalém areálu železničního vojska na ulici 

S.K. Neumanna (změna funkčního využití na bydlení sídlištní a občanskou vybavenost koncentrovanou) a bývalé 
továrny Prokop (změna funkčního využití na smíšené území městské). 

 
7) Zastavitelná území pro občanskou vybavenost jsou obsažena v Územním plánu města Pardubice,   vymezena jsou  

na výkrese označeném B.2., v měřítku 1 : 5000, va I., II., III., IV., V., VII., VII.A a VIII. změnách územního plánu jsou 
vymezena  na přílohách v měřítku 1:5000Zastavitelná území pro občanskou vybavenost jsou obsažena v Územním 
plánu města Pardubice, vymezena jsou  na výkrese označeném B.2. v měřítku 1 : 5000 a v následných změnách 
ÚPM Pardubice na přílohách v měřítku 1:5000. 

 
8) Základní občanskou vybavenost rozvíjet jako součást obytných území a soustřeďovat ji především do obslužných 

center občanského vybavení. 
 
9) Občanskou vybavenost celoměstského a regionálního významu (vyšší a koncentrovaná občanská vybavenost) 

umisťovat dle druhu v městské centrální oblasti, obvodních centrech nebo ve vymezených účelových plochách, a to 
zejména v lokalitě Masarykovo náměstí, Přednádraží, Fáblovka a lokálních centrech Hůrka – jih, Pardubičky, 
Dražkovice, Cihelna a Černá za Bory. 

 
10) Významnými přestavbovými lokalitami pro rozvoj občanské vybavenosti jsou určeny stávající nevyhovující zástavby 

prostoru lihovaru, bývalé továrny TMS Prokop, teplárny, areálu „mlýnů“ a při ulici S.K. Neumanna. 
 
11) Významná rozvojová území pro občanskou vybavenost – školství jsou vymezena v areálu Gymnázia na Dašické ulici 

a v areálu Univerzity Pardubice (sektoru sever). 
 
12) Významným rozvojovým územím pro občanskou vybavenost – zdravotnictví je dopravní plocha pro heliport 

nemocnice u křižovatky ulic Průmyslová a Kyjevská. Významnou přestavbovou lokalitou pro rozvoj zdravotnictví je 
bývalý areál Tesla – Kyjevská. 

 
13) (VI. Změny): 

K dílčím korekcím je navrženo území v oblasti Fáblovky, kde na místo ploch „čistého“ občanského vybavení jsou 
navrženy plochy smíšených funkcí s možností umístění i obytných objektů. Plochy smíšeného území městského 
jsou rozšiřovány i do území stávajícího autobusového nádraží. Tím by měla být prodloužena Palackého třída 
západním směrem ve smyslu městské třídy až do prostoru přednádraží. 
 

14) (X. Změny): 
Lokality řešené v rámci X. změn nejsou většinou plošně tak významné, aby měly definovatelný vliv na koncepci 
rozvoje území obce. Mezi lokality, které jsou plošně rozsáhlejší, případně změnou funkčního vymezení či úpravou 
regulativů mohou mít vliv na koncepci rozvoje území obce, patří: 
Lokalita X/14 je jedinou rozsáhlejší plochou, která je vymezena mimo současně zastavěné území jako nově 
zastavitelné území pro bydlení. Lokalita je situována v Lánech na Důlku, kde je vymezeno minimum zastavitelných 
ploch pro bydlení. 
Lokalita X/166(Lokalita se nachází mezi železničním koridorem, ulicí Na Spravedlnosti, Vinicí a Milheimovou ulicí vše 
k.ú. Pardubice), X/167 (areál automatických mlýnů a pekáren), X/169 (areálem bývalé Telegrafie), X/170 (areálu 
„Tesla zámeček)“, X/173 (území letního stadionu), X/174 (areál Masarykových kasáren) jsou nově vymezeny jako 
přestavbové, s funkcí smíšené území. Jedná se o území  již nefunkčních průmyslových areálů, kasáren či území s dnes 
fungující výrobou či smíšenou funkcí, kde je do budoucna nežádoucí rozšiřovat výrobu za hranice stávajících 
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výrobních areálů, případně je nutné vyřešit prostorové a funkční vztahy mezi plochami rozdílných funkčních ploch 
v území. Přestavba těchto území bude podrobnějí řešena územními studiemi, které budou podkladem pro nový 
územní plán 
 
 

§ 8 
Zásady uspořádání sportu a rekreace 

 
1) Zastavitelná území pro sport a rekreaci jsou obsažena v Územním plánu města Pardubice, vymezena  jsou  na výkrese  

označeném B.2. v měřítku 1 : 5000 a v následných změnách ÚPM Pardubice I. a VIII. změnách územního plánu, jsou 
vymezena na přílohách v měřítku 1:5000. 

 
2) Pro funkci nového komplexního městského sportoviště je vymezen areál na Dukle. Nové území pro sportoviště 

městského a místního významu je vymezeno na Cihelně, ve Svítkově, resp. Popkovicích.  
 
3) Významné plochy rekreačních areálů jsou vymezeny v lokalitách: Hůrka a Polabiny u Labe a areál koupaliště. 
 
4) V plochách s hlavní funkcí zeleň jsou v konkrétních lokalitách jako doplňkové přípustné speciální rekreační aktivity: 

golfové hřiště – severozápadně od Opočínku v říční nivě Labe, ekopark – ve slepém rameni Labe, plochy pro 
mobilní lidovou zábavu při komunikaci mezi nádražím a Polabinami. 

 
5) V zastavitelném území vymezeném pro bydlení a občanské vybavení řešit i odpovídající plochy a vybavení pro sport. 
 
6) Dále neuvažovat plošný rozvoj zahrádkářských osad na území města, s výjimkou náhrad za stávající zahrádkářské 

osady Ležánka, Hůrka a Doubravice v rámci  funkčních přestaveb. Náhradní lokality jsou navrhovány v prostoru 
Opočínek, Jesničánky a Rosice nad Labem v návaznosti na stávající lokality. V rámci zahrádkářských osad regulovat 
stavby zahrádkářských chat (staveb pro individuální rekreaci) takto: 

a) zahrádkářské chaty v souladu s územním plánem – nesmějí mít zastavěnou plochu (včetně verand, vstupů a 
podsklepených teras) větší než 25 m2, mohou se podsklepit a mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, přičemž 
obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m3 – hygienická zařízení se 
zřizují jako společná pro osadu, jinak se musí vestavět do jednotlivých chat 

b) zahrádkářské chaty v přestavbovém území – lze umožnit pouze udržovací práce, ve smyslu § 4, odst. 9 6 této 
vyhlášky 

c) zahrádkářské chaty v  zátopovém záplavovém území – nepřipouštět další narušování omezování průtočného 
profilu (při průtoku Q100), zhoršování odtokových poměrů i průchodů povodní a předcházet škodám na 
majetku při povodních, tzn. nepřipouštět výstavbu nových chat, změny způsobu užívání a zvětšování objemu 
chat stávajících (přestavby a nástavby) i zřizování dalších jednoduchých a drobných staveb – umožnit údržbu 
stávajícího stavebního fondu. 

Zahrádkářské osady se mohou oplotit průhledným případně živým plotem, oplocení jednotlivých zahrádek se může 
provést jen živým plotem – na pozemcích zahrádek se nesmějí zřizovat garáže, ale pro zahrádkářské osady se podle 
místních podmínek mohou zřídit společné odstavné plochy pro motorová vozidla. 

Na samostatných zahradách, které jsou v souladu s územním plánem, připustit pouze výstavbu účelových staveb 
sloužících pro obhospodařování těchto zahrad v rozsahu  dle bodu a). 

 
7) Dále neuvažovat plošný rozvoj osad rekreačních chat na území města a zahušťování jejich zástavby (zvláště 

v ochranném pásmu vodárenského odběru, říčních inundacích a plochách plnících funkci lesa) – limitovat a 
regulovat stavby rekreačních chat (staveb pro individuální rekreaci) takto: 

a) rekreační chaty v souladu s územním plánem – nesmějí mít zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a 
podsklepených teras větší než 80 m

2
, mohou se podsklepovat a mít jedno nadzemní podlaží a podkroví, 

přičemž obestavěný prostor nadzemního podlaží a podkroví nesmí překročit 360 m
3
 – hygienická zařízení se 

musí vestavět do jednotlivých chat a nebo umístit v samostatné stavbě společné pro chatovou osadu nebo její 
část, garáže pro osobní motorová vozidla se mohou zřizovat pouze jako vestavěné do chat. 

b) rekreační chaty v přestavbovém území – lze umožnit pouze udržovací práce ve smyslu § 4 odst. 96 této 
vyhlášky 

c) rekreační chaty v ochranné pásmu II.a vodního zdroje Nemošice – stavební činnost v tomto území je upravena 
vyhlášeným ochranným pásmem vodního zdroje čj. 1429/96/Fe/vod. ze dne 4.11.1996 
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d) rekreační chaty v zátopovémzáplavovém území – nepřipouštět další narušování a omezování průtočného 
profilu při průtoku Q100, zhoršování odtokových poměrů, průchodu povodní a předcházet škodám na 
majetku při povodních tzn. nepřipouštět výstavbu nových chat, změny způsobu užívání a zvětšování objemu 
chat stávajících (přístavby, nástavby) i zřizování dalších jednoduchých a drobných staveb – umožnit pouze 
údržbu stávajícího stavebního fondu. 

Osady rekreačních chat v krajině neoplocovat (s výjimkou oddělení živým plotem) – pro chatové osady musí být 
zabezpečen zdroj pitné vody, podle místních podmínek je možno zřídit společné odstavné plochy pro motorová 
vozidla. 

8) (VI. Změny): 
VI. Změny vymezují území východně od S. K. Neumanna jako lokalitu navrženou ke změně funkčního využití pro 
sportovní areály. Tento poměrně rozsáhlý areál má potenciál plnit funkci celoměstského sportovního zařízení. Jeho 
umístění je logickým pokračováním stávajících sportovních ploch na levém břehu Chrudimky. 

9) (X. Změny): 
Lokality řešené v rámci X. změn nejsou většinou plošně tak významné, aby měly definovatelný vliv na koncepci 
rozvoje území obce. Mezi lokality, které jsou plošně rozsáhlejší, případně změnou funkčního vymezení či úpravou 
regulativů mohou mít vliv na koncepci rozvoje území obce, patří: 
Lokality č. X/52, X/139 a X/178 jsou vymezeny jako přestavbou území pro sport. Lokalita X/52 je zařazena do 
funkční plochy RS – sportovní areály. Dojde tak k sjednocení funkčně roztříštěného území a jeho propojení 
s plochami zeleně podél Labe, které v sobě nesou velký rekreační potenciál. Lokality X/139 ve Svítkově a X/178 na 
Cihelně byly v zásadách uspořádání sportu a rekreace (§8 vyhlášky 42/2001 o závazných částech Územního plánu 
města Pardubice) vymezeny jako celoměstské sportovní areály. Vymezení těchto lokalit jako přestavbových území 
pro sport je částečně návratem k původní koncepci sportu obsažené v územním plánu. 
 

 
 

§ 9 
Zásady uspořádání výroby 

 
1) Lokality pro průmyslovou výrobu,  výrobu lehkou  a výrobní služby jsou obsaženy v Územním plánu města 

Pardubice, vymezena jsou  na výkrese označeném B.2., v měřítku 1 : 5000, v I., a IV., V. a VIII. změnách územního 
plánu jsou vymezena  na přílohách v měřítku 1:5000Lokality pro průmyslovou výrobu, výrobu lehkou a výrobní 
služby jsou obsaženy v Územním plánu města Pardubice, vymezena jsou na výkrese označeném B.2., v měřítku 1 : 
5000 a v následných změnách ÚPM Pardubice na přílohách v měřítku 1:5000. 

2) Lehkou výrobu rozvíjet v plochách navržených územním plánem s možností dobrého dopravního napojení a 
připojení na inženýrské sítě. Významnou lokalitou pro rozvoj lehké výroby je městská industriální zóna vymezená 
západně Starých Čívic, plochy u přístavu a logistického centra, na jihu výrobní zóny Fáblovka, rozšíření areálu 
Synthesia a plochy v Doubravicích – Semtíně. Další zastavitelná území pro lehkou výrobu jsou vymezena: u kruhové 
křižovatky na I/37 v sektoru sever, u severovýchodního obchvatu v sektoru východ, v Pardubičkách jižně od ul. 
Průmyslová – sektor jihovýchod, ve Svítkově u areálu Zlaté přilby – sektor jihozápad, ve Svítkově u komunikace 
k přístavu – sektor jihozápad, v Doubravicích – sektor severozápad a na Fáblovce – sektor sever a Černé za Bory. 

3) Zvláštní význam pro ekonomický rozvoj Pardubic mají plochy pro výrobu vázané na městskou industriální zónu ve 
Starých Čívicích a na přístav severně od Svítkova mezi Labem a železnicí. 

4) Zastavitelné plochy pro výrobní služby jsou v územním plánu navrženy v lokalitě Fáblovka, Cihelna a Dražkovice. 

5) V centrální části města jsou navrženy k přestavbě plochy výroben a provozů, které se neslučují s daným funkčním 
využitím území a brání, nebo znemožňují rozvoj příslušných hlavních funkcí (občanské vybavení, doprava apod.). 
Jedná se zejména o prostory lihovaru, tiskáren, teplárny, továrny Prokop, prodejny staviv a areálu bývalého 
železničního vojska při ulici S.K. Neumanna. 

6) Chránit územní rezervy pro výrobu a výrobní služby vyznačené v územním plánu a nepřipouštět jejich 
znehodnocení. Jedná se zejména o rozšíření městské industriální zóny a překladiště Dražkovice – Jesničánky. 

7) Neumisťovat nové areály zemědělské živočišné výroby na území města. 

8) Využití lokality č. 115/z pro lehkou výrobu podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, z důvodů 
situování lokality do ochranného pásma národní kulturní památky – pietní místo Zámeček. 

9) Plochy výroby budou nezastavitelné do doby vyřešení jejich adekvátního, dostatečně kapacitního dopravního 
napojení. 
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10) (XVIIb-1. Změna): 
a) V XVIIb-1. Změně je vymezena tato plocha změny: 

 
1. Nová zastavitelná plocha na severním okraji zástavby místní části Rosice nad Labem XVIIb-1/93a 

pro výrobu lehkou VL 
 

 
§ 10 

Zásady uspořádání komunikačních systémů 
 

1) Komunikační systém a plochy pro dopravu automobilovou, linie tras a plochy pro dopravu železniční, leteckou, 
lodní, cyklistickou a pěší jsou obsaženy v Územním plánu města Pardubice, jsou vymezeny a dokumentovány 
včetně dopravních zátěží ve výkresech B.4.1. – B.4.7., v měřítku 1 : 10000, 1 : 15000 a 1 : 25000, ve IV., V. a VIII. 
změnách územního plánu a v následných změnách ÚPM Pardubice v přílohách v měřítku převážně 1:5000. 

2) Nadřazený komunikační systém tvoří trasa dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Wroclav (v souladu s II. změnami 
a doplňky VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, které byly schváleny 26.2.2001 usnesením číslo 
191), a z ní odbočující trasa komunikace R35 Hradec Králové – Olomouc, na které bude město Pardubice připojeno 
přivaděči – severním přes Opatovice, severozápadním přes Bohdaneč a východním přes Sezemice. 

3) Na území města nadále rozšiřovat síť samostatných komunikací pro pěší a cyklisty (zvláště ve vazbě na turistické, 
cykloturistické a dálkové trasy České republiky). 

4) Rezervní kKoridory pro využití po návrhovém období chránit pro komunikaci propojující přístav s Černou u 
Bohdanče včetně rozšíření komunikace v úseku přístav – MÚK Palackého, železniční tratě Medlešická spojka včetně 
severní koleje, splavnění koryta řeky Labe, a koridor pro kanál D-O-LKoridory územních rezerv pro využití po 
návrhovém období chránit pro splavnění koryta řeky Labe, koridor pro kanál D-O-L, územní rezerva pro případné 
korekce trasy navrhovaného úseku silnice I/2. 

5) Územní plán zahrnuje areál vojenského letiště se smíšeným mezinárodním civilním provozem včetně veškerých 
navazujících staveb a vyhlášených ochranných pásem. 

6) V systému železniční dopravy respektovat dlouhodobé záměry zdvoukolejnění železniční tratě Pardubice Hradec 
Králové a přeložky železniční tratě 238 Pardubice – Medlešice, včetně severní koleje. Systém železniční dopravy 
doplnit zavlečkováním přístavu a areálu městské industriální zóny. Zrušit vlečky v lihovaru a u Sv. Anny (do areálu 
železničního vojska). 

7) (VI. Změny): 

a) Základní komunikační síť města je navrhována jako tangenciální s vnitřním roštovým systémem ve vnitřním 
městě a s hlavním (základním) komunikačním okruhem okolo zastavěné jádrové části města. Do budoucna bude 
doplněn další okruh v západní části okolo území s převážně nebytovým charakterem s výjimkou pásu Svítkov – 
Popkovice – Staré Čívice. Západní komunikační okruh tvořený stávající severojižní tangentou I/37 bude doplněn 
v západní části řešeného území o navrženou trasu jihovýchodní tangenty I/2 a severovýchodní tangenty I/36. 
Západní okruh bude dotvořen nově navrhovanou trasou II/341. Osu mezi oběma okruhy tvoří I/37. Komunikace 
I/2 pokračuje po ulici Průmyslová a Hostovická k nadjezdu v Černé za Bory a odtud směrem na sever po upravené 
trase komunikace západně od Staročernska k MÚK Sezemice jih 

b) Vnitřní dopravní síť tvoří komunikace II/324 ve směru jih – sever a II/322 (rychlodráha) ve směru východ – západ. 
Oproti původnímu návrhu došlo (dle výpočtů) ke snížení dopravní zátěže na těchto trasách, takže tyto zůstávají 
v celé trase pouze ve 2–pruhovém uspořádání. Dochází dále ke změně trasování komunikace II/322 v úseku 
křižovatky „U Marka“ – křižovatka „U Trojice“, včetně vlastního křížení „U Trojice“ (I/37 – II/322). 

c) Dopravní zátěž ul. Na Drážce se podařilo eliminovat změnou uspořádání silniční sítě. Navíc dochází k vypuštění 
„levobřežní“ komunikace, která zásadněji ovlivňovala dopravní zátěže v ul. Na Drážce. Bylo proto přistoupeno 
v tomto kritickém úseku k návrhu technických a stavebních opatření. Návrh počítá s převedením „průjezdné“ 
dopravy v této ulici v převýšené dvoupruhové estakádě (z důvodu eliminace hlukového zatížení v částečně 
uzavřeném tubusu) v úseku křižovatky Dašická – Blahoutova. Na úrovni terénu zůstává MHD a obslužná doprava.  

d) Základní komunikační okruh je doplněn radiálním křížem, vedeným v trase sever – jih ulicemi Hradecká, třídou 
Palackého  na křižovatku U Marka, po rychlodráze na ul. J. Palacha a ulicí Chrudimská v trase II/324. V trase 
východ – západ po II/322 po stávající trase k nadjezdu v Černé za Bory, dále jižně přes trať na ulici Hostovickou a 
Průmyslovou k „Nové Tesle“ a dále severně zpět na ul. Dašickou, po rychlodráze, novou komunikací za lihovarem 
ke křižovatce „U Trojice“ (Palackého) s I/37 a dále do oblasti přístavu a městské industriální zóny. 
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e) Pro dopravní obsluhu přiléhajících ploch je navrženo nové propojení MOK přes severní část areálu Prokop. 
Doprava v tomto úseku bude regulována organizačními opatřeními.   

f) Při realizaci komunikací I. třídy a vyšší mimo zastavěné území sídel bude řešeno zajištění komunikací proti střetu 
vozidel a zvěře (např. odrazky proti zvěři, opticko – akustické výstražné zařízení apod.) 

g) Dopravní systémy byly upraveny takto: 
1) Systém silniční dopravy: 

o Vypuštěny jsou: 
A. Levobřežní komunikace, která propojovala navrhovanou trasu I/36, přes území Ležánka 

k zimnímu stadionu 
B. Severní trasa I/2 včetně  MÚK  u přístavu (nadjezdu ve Svítkově), která pokračovala severně 

podél železniční tratě do oblasti MIZ, kde se stáčela jižním směrem a podél západního okraje 
MIZ pokračovala na stávající trasu I/2 

C. Trasa rychlodráhy ve 4-pruhovém uspořádání – vymezena je ve stávajícím profilu 
D. V ulici Na Drážce 4-pruhové uspořádání komunikace 
E. záměr na systém jednosměrek k území „u Štiky“ 
F. pro navrhovanou trasu komunikace druhé přemostění severně od Prokopova mostu 
G. výhledové  mimoúrovňové dopravní propojení u Wonkova mostu 
 

o Nově navrhovány nebo prostorově jinak řešeny jsou: 
A. Trasa I/2 je nově vedena v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Ze stávající 

trasy se odpojuje na západním okraji kú. Staré Čívice, je vedena jižně od zástavby Starých Čívic 
směrem k východu mimo řešené území. Na k.ú. Dražkovice se zapojuje do MÚK Dražkovice. 
Pro nové řešení MÚK je vymezena dopravní plocha, která umožní plnohodnotné doplnění 
resp. řešení této dopravní stavby. Aktualizováno je trasování jihovýchodní tangenty, kde jsou 
vypuštěny křižovatky se stávající dopravní síti a jsou nahrazeny prostým mimoúrovňovým 
křížením s úpravou stávajících tras silnic. Pro trasu I/2 vedenou západně od sídla Staročernsko 
je vymezen navržený koridor. Podél trasy I/2 v ulici Hostovická a Průmyslová a podél stávající 
trasy procházející Bělobranskou Dubinou je vymezen koridor pro homogenizaci stávající trasy. 
Tento koridor by měl umožnit případné úpravy na stávající komunikaci tak, takaby vybavení 
této komunikace vyhovovalo požadavkům na silnici I. třídy. V tomto koridoru nebudou 
realizovány stavby ani prováděny zásahy, které by podstatně ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury 

B. Vymezena je plocha pro řešení MÚK Sezemice jih 
C. Aktualizováno je trasování navržené komunikace I/36 od křižovatky Budvarka přes území 

Fáblovky, východně od navrhovaného sídliště Cihelna přes Labe k okružní křižovatce „u 
pracovny“  

D. Navrženo je dopravní propojení Městská průmyslová zóna – přístav– jižně od železničního 
koridoru 

E. Nově je řešeno dopravní napojení ploch přístavu 
F. Je upraveno vedení trasy komunikace od MÚK Palackého (U Trojice) západním směrem 

k přístavu – nav. II/322 
G. Je upraveno řešení resp. je vymezena plocha pro možná řešení MÚK Palackého (U Trojice)  
H. Je upraveno řešení MÚK Závodiště a dopravní napojení lokality Na Zavadilce 
I. Je navrženo dopravní zklidnění území přednádraží včetně přemístění autobusového terminálu 

do oblasti bývalého lihovaru 
J. Je navrženo nové dopravní propojení Palackého sever 
K. Je navržena úpravua křižovatek na rychlodráze – ul. Havlíčkova, 17.listopadu, u sv. Anny a 

doplněna sjezdová rampa do ulice Kyjevská pro dopravní obsluhu nemocnice a IZS 
L. V ulici Na Drážce je navrženo řešení dopravy ve dvou úrovních (na mimoúrovňové estakádě 

průjezdná doprava, na terénu obsluha území a MHD) 
M. Je navrženo nové dopravní propojení z ulice Na Ležánkách na navrženou trasu I/36 
N. Je navrženo nové dopravní propojení z navržené trasy I/36 přes území Dubina-sever na Hůrka 
O. Je navrženo nové dopravní propojení z ulice Kosmonautů do Starého Hradiště 
P. Je navrženo nové dopravní propojení z východního okraje Starých Čívic do oblasti přístavu 

novou trasou komunikace II/341 
Q. Jsou vyznačena místa dopravního napojení lokality S.K. Neumanna východ 
R. Upraveno  je dopravní napojení nemocnice na ulici Kyjevská 
S. Vyznačeny jsou úpravy na komunikační síti v Pardubičkách 
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T. Navrženo je dopravní připojení obchodní zóny Baumarkt z komunikace I/37 
U. Doplněno je dopravní napojení sídliště Cihelna z navržené trasy komunikace I/36 a vnitřní 

dopravní síť tohoto sídliště 
V. Vymezena je plocha pro úpravy křižovatky U Josefa 
W. Vymezena je plocha pro úpravy křižovatky na východním předmostí Prokopova mostu 
X. Vymezeny jsou plochy pro doplnění MÚK Trnová 
Y. Vymezeny jsou plochy pro úpravy křižovatky u areálu Univerzity Pardubice v Doubravicích 
Z. Nově je řešeno dopravní napojení obytné lokality na jihovýchodním okraji Ohrazenic – z ulice 

Trnovská 
o Doprava v klidu 

A. Vypuštěn je záměr celoměstského parkoviště na Masarykově náměstí 
B. Vypuštěn je záměr pro parkoviště TIR v oblasti Fáblovky 
C. Korigovány jsou počty stání v oblasti kasáren Hůrka a u křižovatky rychlodráha – 17. Listopadu 
D. Doplněno je parkoviště v přednádraží 

 
o Systém železniční dopravy: 

A. Vypuštěn je záměr na propojení železniční stanice Rosice nad Labem – nádraží Pardubice 
novou tratí – obloukem západně od stávající tratě na Chrudim, ponecháno pouze jako územní 
rezerva 

B. Vypuštěn je záměr na zavlečkování přístavu z nádraží Pardubice 
C. Vypuštěna je stávajíc trať na Chrudim od areálu letiště, zbývající stávající trať ze stanice Rosice 

nad Labem – letiště bude sloužit pro zavlečkování areálu Letiště Pardubice 
D. Upravena je trasa Medlešické přeložky 
E. Propojení stanic Rosice nad Labem – nádraží Pardubice (zdvoukolejnění) je vedeno 

s prostorovými úpravami ve stávající stopě  
F. Navrženo je zavlečkování areálu přístavu ze stanice Rosice nad Labem 

 
o Systém hromadné dopravy: 

A. Plocha stávajícího autobusového nádraží je navržena k využití jinými městskými funkcemi, 
nový autobusový terminál je přemístěn do  přednádraží, do prostoru bývalého lihovaru. Tato 
úprava by měla k sobě přiblížit oba terminály (vlakové a autobusové dopravy). Prostor mezi 
nimi bude využit mimo jiné jako hlavní uzel městské hromadné dopravy. Detailní řešení 
tohoto prostoru bude prověřeno v územní studii 

 
o Systém pěší a cyklistické dopravy: 

A. Doplněno je pěší a cyklistické propojení ulice Jiráskova s územím jižně od železniční tratě 
(Vinice). Obě části území budou propojeny bezkolizně – podchodem pod železniční tratí a 
rychlodráhou  

B. Doplněno je pěší a cyklistické propojení Tyršových sadů, přes ulici Labská, lávkou přes 
Chrudimku do parku Na Špici a dále do ulice Na Ležánkách 

C. Doplněny jsou pěší a cyklistická propojení v oblasti Fáblovka 
D. Aktualizována je trasa stezky podél komunikace I/36 
E. Aktualizováno je vedení cyklostezek v oblasti Svítkova 

h) Při návrhu úprav komunikačního systému města (trasování komunikací, při řešení křižovatek  apod.) byla 
zohledňována ekonomická náročnost navrhovaných úprav 

i) Prověřen byl způsob dopravního napojení areálu letiště Pardubice. Vzhledem ke stavu příprav tohoto záměru byl 
v řešení VI. Změn ponechán způsob dopravního napojení řešený v IX. Změnách ÚPM. Možnost napojení areálu 
letiště na vnější dopravní síť  bude dle potřeby prověřena v následujících změnách resp. aktualizacích ÚPM. 

j) Byla prověřena koncepce dopravy v klidu, v návaznosti na navrhované úpravy byly korigovány počty stání, resp. 
byla navržena území vhodná k umístění kapacitních parkingů – viz grafická příloha Schema koordinačního výkresu 
dopravy 

k) Prověřen byl systém veřejných prostranství. Významným veřejným prostranstvím je navržen prostor pokračující 
ulice Palackého v prostoru přednádraží, kde bude omezen provoz jen pro místní obsluhu a MHD. Preferován 
bude pohyb pěších a cyklistů, důraz bude kladen na řešení městského parteru s řešením odpočinkových míst a 
ploch veřejné zeleně. Nové veřejné prostranství by mělo vzniknout v přestavbovém území bývalého areálu 
Prokop. Jeho přesné vymezení a prostorové řešení bude prověřeno územní studií. 

l) Navrhované záměry respektují hodnoty území. 
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m) Ve vztahu k navrhovaným úpravám byla z hlediska vedení komunikací ve volné krajině prověřena prostupnost 
krajiny 

8) (XVIIb-1. Změna): 
a) V XVIIb-1. Změně jsou vymezeny tyto plochy změn: 

1. Nové zastavitelné plochy západně od silnice I/37, západně od sídla Dražkovice – XVIIb-1/5a1 a 
XVIIb-1/5b pro hlavní plochy dopravních systémů – silniční doprava DHs a s těmito plochami 
související plocha izolační zeleně ZI – XVIIb-1/5d a plocha krajinné zeleně KZ XVIIb-1/5a2 

2. Nové zastavitelné plochy XVIIb-1/5e v návaznosti na stávající úrovňovou průsečnou světelně 
řízenou křižovatku na silnici I/37 západně od sídla Dražkovice pro systém silniční dopravy 
(možnosti řešení rozšíření budou dále prověřovány) 

b) V XVIIb-1. Změně jsou vymezeny tyto stabilizované plochy: 

1. Západně od sídla Dražkovice v místě stávající světelně řízené křižovatky (křížení silnice I/37 a 
silnice III. třídy) plochy stávajících dopravních staveb – XVIIb-1/5f pro systém silniční dopravy 

 
 

§ 11 
Zásady uspořádání technického vybavení 

 
1) Základní trasy inženýrských sítí a plochy technického vybavení jsou zakresleny ve výkresech označených B.5. 

v měřítku 1 : 15000 a 1 : 10000,v V. a VIII. Změnách územního plánu je vymezen v přílohách v měřítku 1:5000. 
.Základní trasy inženýrských sítí a plochy technického vybavení jsou zakresleny ve výkresech označených B.5. 
v měřítku 1:5000 a 1:10000, a v následných změnách ÚPM Pardubice v přílohách v měřítku 1:5000. 

2) V oblasti koncepce zásobování pitnou vodou doplnit navrženým rozšířením sítě do rozvojových území. 

3) Pro likvidaci odpadních vod mimo navržené rozšíření kanalizační sítě do rozvojových území doplnit navrženým 
zkapacitněním kanalizační sítě proti povodním a opatřením zlepšující odtokové poměry. Lokality, které nebudou 
z technických nebo technicko-ekonomických důvodů napojeny na městskou kanalizační síť, vybavit odpovídajícím 
zařízením na likvidaci odpadních vod a zařízením na odvedení dešťových a povrchových vod.. 

4) Navržené veřejně prospěšné stavby v  systému protipovodňových opatření spolu se shybkou a případně  s čerpací 
stanicí na Spojilském odpadu, event. s dalšími opatřeními, realizovat kontinuálně v navržených etapách.  

Pro výstavbu v zastavitelných územích, navržených ve vyhlášeném zátopovém území, která jsou uvedena 
v textové části územního plánu Pardubice ve II. díle A.2. části f – přehled a charakteristika zastavitelných území, 
budou před realizací navržených veřejně prospěšných staveb nebo protipovodňových opatření, uvedených 
v příloze č.2, stanoveny podmínky příslušným vodoprávním úřadem v souladu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon). 

Nově navrhovanou vodní plochou je zemník Sezemice, zasahující na správní území Pardubic. 

5) V oblasti energetiky vzhledem k navrženému rozvoji a zajištění kvality napájení realizovat výstavbu nového 
napájecího bodu – rozvodnu 110/35 kV Pardubice – Jih. Pro zásobování městské industriální zóny realizovat 
kabelové připojení 35 kV a navrženou trafostanici. 

6) V oblasti teplofikace realizovat sítě v navržených koridorech pro horkovodní větev E napojující přístavní a 
městskou industriální zónu a větev F propojující přivaděč z EOP na čerpací stanici Chrudim. 

7) V oblasti zásobování zemním plynem realizovat navržené rozšíření místních sítí NTL, STL a nové trasy a přeložky 
VTL. 

8) Plochy pro shromažďování odpadů – sběrné dvory umístit do lokalit Pardubičky, Svítkov, kasárny Hůrka a plochu 
pro recyklaci v Dražkovicích. 

9) (X. Změny): 

a) Rozsáhlejší přestavbová území (konkrétně vyjmenovaná v bodě výroku „Vymezení ploch a koridorů, ve 
kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování  o změnách jejich 
využití) jsou podmíněna zpracováním územních studií, které budou mimo jiné řešit i veřejnou 
infrastrukturu daného území. Drobnější nově zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby při jejich 
zastavění byla využita stávající technická infrastruktura. 

10) (XV. Změny): 

Vybudování dopravní a technické infrastruktury v přestavbovém území XV/13 je podmíněno zpracováním 
územních studií, které bude mimo jiné řešit i veřejnou infrastrukturu daného území. Lokalita XV/13 navazuje a 
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plně respektuje rezervu přeložky I/2, jejíž koridor je obsažen v ZÚR Pardubického kraje a zpřesněn v VI. Změnách 
Územního plánu města Pardubice. Drobnější zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby při jejich zastavění byla 
využita stávající technická infrastruktura. 

11) (XVIIb-1. Změna) 

a) pro využití lokality XVIIb-1/5 jsou stanoveny podmínky:  

• v místech, kde je lokality rozdělena průchodem hlavního odvodňovacího zařízení, bude kolem 
tohoto zařízení zachován volný prostor manipulačního pásma pro případ jeho oprav, 
rekonstrukce a údržby.  

• Umístění zástavby v plochách změn, které to umožňují, bude respektovat trasu a ochranné 
pásmo nadzemního vedení elektro VN, případně bude vedení kabelizováno 

• zajištěno bude napojení na technickou infrastrukturu z území ležícího východně od stávající trasy 
silnice I/37 

b) Pro zastavitelné plochy budou v další fázi přípravy záměru např. v územním řízení, určeny odpovídající 
zdroje vody pro hašení požáru v souladu s požadavky § 29 odst.. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Pro zajištění požární vody budou přednostně využívány místní zdroje – 
vodovod pro veřejnou potřebu nebude využíván jako primární zdroj pro zajištění požární vody. 

c) Při realizaci nové zástavby budou respektovány zásady: 

1. Pokud je záměr v dosahu kanalizační sítě, bude na ni důsledně napojen (oddílná kanalizační síť - 
splaškové vody budou odváděny kanalizačním systémem k likvidaci na BČOV Pardubice. 

2. Veškeré dešťové vody (ze střech apod.) zachovávat na pozemcích např. zasakováním. 
3. Do kanalizace nebudou napojovány přítoky balastních vod (drenáže, vodoteče, silniční příkopy 

apod.) 

d) Při provádění staveb nebo jejich změn bude zejména zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění 
povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby. 

 
 

§ 12 
Vymezení územního systému ekologické stability 

1) Místní územní systém ekologické stability spolu s plochami významných krajinných prvků, přírodních památek jsou 
obsaženy v Územním plánu města Pardubice, jsou vyznačeny na výkrese B.2. a B.3. v měřítku 1 : 10000 a 1 : 5000 a 
v I., II., III., IV., V., VII., VII.A a VIII. změnách územního plánu jsou vyznačeny na přílohách v měřítku 1:5000. Místní 
územní systém ekologické stability spolu s plochami významných krajinných prvků, přírodních památek jsou 
obsaženy v Územním plánu města Pardubice, jsou vyznačeny na výkrese B.2. a B.3. v měřítku 1 : 10000 a 1 : 5000 a 
v následných změnách ÚPM Pardubice v přílohách v měřítku 1:5000. 

2) Jedná se o území, která tvoří části nadregionálního, regionálního a místního (lokálního) územního systému 
ekologické stability (dále jen ÚSES) ve smyslu § 2 a 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a § 1 
vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny – 
podmínky pro činnost v prvcích ÚSES jsou rámcově stanoveny v § 4 uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

3) S ohledem na řešení ÚSES v intenzivně urbanizovaném prostředí města byl ÚSES vymezen ve dvojí formě:  
přírodní část ÚSES – je realizován v krajině 
urbánní část ÚSES – je realizován v plochách městské zeleně 

4) Na území města jsou vymezeny nadregionální, regionální a místní ÚSES. V centru města se spojují dva biokoridory 
nadmístního významu: NRBK 72 Labe a RBK 1340 Chrudimka. Do os těchto nadmístních biokoridorů jsou vložena 
regionální biocentra: RBC 916 Pardubické Labe, RBC 917 Labiště po Černou,  RBC 1949 Nemošice – Drozdice a RBC 
914 Meandry Chrudimky. Dále jsou do těchto biokoridorů vložena lokální biocentra. 

5) Na plochách vymezených územním plánem pro územní systém ekologické stability a pro významné krajinné prvky 
nepřipouštět změnu kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability 
a dále na těchto plochách neprovádět nepovolené pozemkové úpravy. Umisťovat stavby, odvodňovat pozemky, 
upravovat vodní toky a nádrže, těžit nerosty lze pouze za předpokladu, že  nebude narušena ekologicko – 
stabilizační funkce těchto ploch. 
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6) (X. Změny): 

a) V rámci lokality X/183 dochází k posunutí hranice lokálního biokoridorubiocentra LBC 9 – Loděnice za 
hranice soukromého oploceného pozemku. 

Změna je provedena v souladu s plánem lokálních ÚSES zpracovaným autorizovanou osobou (revize 
lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice, projekce  zahradní, 
krajinná a GIS, s.r.o., Ing. Helena Finstrlová, Březen – srpen 2010). Tento dokument je závazným 
podkladem obsaženým v aktualizovaných ÚAP ORP Pardubice 2010. 

7) (XV. Změny): 

Na základě XV. Změn nedojde k zásadním zásahům do krajiny a ÚSES. Zásah do krajinné zeleně v Lánech na Důlku 
se odehrává v rámci zastavěného území obce v proluce uliční zástavby na oploceném pozemku stávající zahrady. 

 
 

§ 13 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana ZPF a PFL 

 

1) Rozšiřovat teplofikaci města z centrálního zdroje tepla v kombinaci s plynofikací (případně vytápění elektřinou) a 
tím omezovat lokální topeniště a kotelny na tuhá paliva. 

2) Omezovat znečištění ovzduší z dopravy rozšiřováním ekologicky šetrnější dopravy, budováním vyváženého 
dopravního systému s vyloučením tranzitní dopravy a těžké dopravy z městského centra. 

3) V centrální oblasti města realizovat změnu funkce plochy stávajících provozů a výroben, které nevyhovují 
regulativům funkčního využití a uvolňovat vnitroblokové prostory pro zeleň. 

4) Omezit hluk z automobilové dopravy v zastavěné části města výstavbou obchvatových komunikací. 

5) Dodržet pásmo hygienické ochrany (hlukové) letiště a jeho provozně technická pásma včetně navržených režimů a 
stavebně technických opatření. 

6) Omezit erozi zemědělské půdy a znečištění povrchových toků realizací pozemkových úprav, systémů ekologické 
stability a výsadbou větrolamů. 

7) Úpravy vodních toků provádět vegetativními způsoby se zapojením do územních systémů ekologické stability 
včetně zvýšení podílu zatravněných pozemků, podporovat zadržení vody v krajině výstavbou nových vodních ploch. 

8) Lokality určené pro rozvoj města (zastavitelná území) na zemědělské půdě mimo současně zastavěné území 
vyjímat ze zemědělského půdního fondu postupně v ucelených částech tak, aby nedocházelo ke vzniku těžko 
obhospodařovatelných ploch uvnitř urbanizovaného území. 

9) Respektovat, územně chránit a rozvíjet všechna krajinářsky a biologicky cenná území, chráněné části přírody a 
plochy městské zeleně uvedené v územním plánu. 

10) Respektovat založený systém struktury zeleně ve městě zahrnující zeleň parků, uličních stromořadí a ostatních 
ploch zeleně, propojený pobřežními pásy zeleně s volnou příměstskou krajinou, územními systémy ekologické 
stability (ÚSES) a příměstskými lesy. 

11) V rozvojových plochách pro zástavbu řešit nové kompaktní plochy veřejné zeleně pro vytvoření a zachování 
ekologické stability a zlepšování životního prostředí. Tuto zásadu respektovat při zpracování podrobnější územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. 

12) Dobudovat systém městské zeleně, příměstských rekreačních lesů a ÚSES dle územního plánu.  

13) (VI. Změny): 
a) Z důvodu zásahu navrhované komunikace do severní části LBC 41- Na Starosrnojedském je navrženo 

jeho rozšíření na jihovýchodním okraji vymezeného LBC. 

b) Severně od upravené křižovatky U Marka je mezi navrhovanou trasou komunikace a stávající obytnou 
zástavbou navržen pás městské zeleně. 

c) Jižně od ploch vymezených pro přístav (zastavitelné území 15/z) je vypuštěna trasa nadregionálního 
biokoridoru 72/4 Pardubické Labe, která tyto plochy obcházela z jihu – mezi LBC 5/2 U přívozu a LBC 5/3 
U přívozu. Vymezení obou LBC zůstává beze změny. 
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d) LBK 14 – K dubině je ve své trase mírně korigován v důsledku kontaktu s plochou pro řešení MÚK 
Sezemice –jih. 

e) Podmínkou realizace dopravních staveb, které zasahují do PUPFL, bude jako kompenzační opatření 
realizace navržených zalesnění.   

f) Trasování navrhovaných komunikací v navazujících podrobnějších dokumentacích bude zohledňovat 
ekologicky, krajinářsky a jinak z hlediska ochrany přírody významné lokality, trasy budou pokud možno 
vedeny mimo ně, případné zásahy budou minimalizovány. Stejným způsobem budou respektovány 
plochy lesa, případné zábory budou minimalizovány. 

g) Východně od navržené trasy Medlešické přeložky v k.ú. Nemošice je směrem k zastavěnému území 
navržen pás izolační zeleně. 

h) Navrhované úpravy (vymezení nových zastavitelných území (ploch), vymezení úprav a nových tras 
komunikačního systému včetně prostorových parametrů realizovaných staveb) budou vždy respektovat 
alespoň minimální parametry pro zachování funkčnosti jednotlivých skladebných prvků systému 
ekologické stability. 

i) Minimalizovány budou zásahy do břehových porostů vodních ploch a vodotečí (např. lokalita 12). 

j) Respektovány budou EVL (např. Chrudimka v Pardubicích). Respektovány budou území těchto lokalit, do 
jejich blízkosti nebudou umisťovány takové stavby a prováděny takové činnosti, které by mohly 
negativně tato území ovlivnit. Dopravní a technické stavby, které budou v kontaktu s těmito lokalitami 
(např. křížení), budou realizovány v takových parametrech, aby neovlivnily funkčnost těchto lokalit resp. 
případné výjimečné zásahy budou minimalizovány.  

k) Při řešení uličních prostorů, především pak v plochách městského parteru, budou plochy sídelní resp. 
veřejné zeleně jejich významnou součástí, v lokalitách s dostatečnou prostorovou kapacitou budou 
doplňována uliční stromořadí. 

14) (X. Změny): 

a) Změna označená X/127 upravuje funkční regulativ ploch zeleně. Úpravy umožní efektivnější využití 
ploch zeleně (jedná se především o zeleň vázanou na toky městských řek) pro každodenní městskou i 
příměstskou rekreaci obyvatel. Zároveň je součástí regulativů podmínka zpracování územních studií při 
umisťování objektů do zeleně. Tímto je nastavena účinná regulace aktivit zasahujících do cenných území 
ve městě a jeho těsné blízkosti.  

 
 

 
§ 14 

Limity využití území včetně stanovení zátopových území a podmínky omezující využití území 
 

1) Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb, využití území a opatření v území. 
Limity využití území jsou: 

• Limity normativně určené obecně platnými předpisy, které jsou obecně závazné pro využití území, limity 
vycházející z platné vyšší nadřazené územně plánovací dokumentace a limity vycházející ze správních 
rozhodnutí 

• Omezující vlivy v území jsou omezení, vyjadřující existující vlivy v území, územní záměry vycházející 
z relevantních podkladů (ÚSES apod.) 

2) Při výstavbě a dalších činnostech v území respektovat nejen výškové omezení zástavby s ohledem na dominanty 
historického jádra, ale i na přírodní dominantu Kunětické hory včetně její funkce krajinářsko – estetické. 

3) Při využití území dodržovat omezení pro umožnění přístupu na pozemky při vodních tocích a plochách a lesních 
porostech. 

4) Limity využití území, včetně stanovených zátopových záplavových území a omezujících vlivů v území jsou uvedeny 
v textové části Územního plánu města Pardubice v díle AD části g). 
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Část III. 
 

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a provedení asanací nebo asanačních úprav 
§ 15 

 

1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v Územním plánu města Pardubice, jsou zakresleny ve výkrese 
označeném B.6.1. a B.6.2. v měřítku 1 : 5000 a 1 : 25000 a v V. změnách územního plánu jsou vymezeny v přílohách 
v měřítku 1 : 5000. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v Územním plánu města Pardubice, jsou 
zakresleny ve výkrese označeném B.6.1. a B.6.2. v měřítku 1 : 5000 a 1 : 25000 a v následných změnách ÚPM 
Pardubice v přílohách v měřítku 1:5000. 

2) Seznam ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy je uveden v příloze č.2 této vyhlášky, resp. 
v příloze C textové části ÚPM Pardubice zahrnujícím právní stav po poslední jeho změně . Etapizace veřejně 
prospěšných staveb je vyznačena ve výkrese B.8. 

 
 

Část IV. 
 

Zrušení vydaných vyhlášek  a usnesení 
 

§ 17 
 

1) Usnesením vlády ČR č. 26 ze dne 20. ledna 1993 byla zrušena platnost části bodu III./2 usnesení vlády č.4 ze dne 7. 
ledna 1996, kterým si vláda vyhradila schvalování územních plánů sídelních útvarů. Zrušení platnosti vyhlášky o 
závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Pardubice schváleného usnesením vlády č. 151 ze dne 18. 
května 1988 včetně jeho změn a doplňků I. – VI. jsou  v kompetenci Zastupitelstva města Pardubic. 

 

2) Touto vyhláškou se ruší: 

a) Vyhláška města Pardubice č. 35 – 2/2000 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Pardubice, 
včetně jeho změn a doplňků I. – V. (schváleno Zastupitelstvem města  Pardubice dne 18.12.2000). 

b) Vyhláška města  Pardubice č. 35 – 1/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Pardubice – 
změny VI. (schváleno Zastupitelstvem města dne 20.2.2001). 

c) Vyhláška města Pardubice č. 24/94 o závazných částech Územního plánu zóny Pardubice – Skřivánek 
(schváleno Zastupitelstvem města Pardubic 29.6.1994) včetně vyhl. č. 24-1/96, účinné od 16.7.1996, kterou 
se doplňuje vyhl. č. 24/94. 

 
 

Část V. 
Závěrečná ustanovení 

 
§ 18 

 
Kompletní dokumentace Územního plánu města Pardubice je uložena na Magistrátu města Pardubic na odboru rozvoje a 
strategie, odboru stavebního úřadu a na Okresním úřadu  v Pardubicích, referátu regionálního rozvoje a na Krajském 
úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje krajeKompletní dokumentace Územního plánu města Pardubice 
je uložena na Magistrátu města Pardubic a na Krajském úřadu Pardubického kraje. 
 
 

§ 19 
Součástí vyhlášky jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Obsah regulativůRegulativy využití funkčních ploch v Územním plánu města Pardubice 
Příloha č. 2: Seznam veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 

§ 20 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. září 2001 z důvodu naléhavého obecného zájmu dle § 12 odst. 2 zákona č. 
128/2000 o obcích (obecní zřízení). Důvody spočívají v nutnosti dokončení probíhajících správních řízení dopravních 
staveb regionálního významu a strategických investic města Pardubice v oblasti výroby a technické infrastruktury. 
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§ 21 

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 42/2001 a vyhlášky 42/1-2002 o závazných částech Územního plánu 
města Pardubice se nemění. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. června 2002 z důvodu naléhavého obecného zájmu dle § 12 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení). Důvody spočívají v nutnosti realizace strategických 
investic města v oblasti technické infrastruktury. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. září 2003 z důvodu naléhavého obecného zájmu dle § 12 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení). Důvody spočívají v nutnosti realizace 
protipovodňových opatření. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. května 2004 z důvodu naléhavého obecného zájmu dle § 12 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení). Důvody spočívají v nutnosti realizace staveb 
v městské industriální zóně. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. 

 
 
 
 

Části OOP, které nelze zapracovat do jednotlivých § původní OZV. 
 

a) Vymezení zastavěného území 

(XV. Změny): 
Aktuální zZastavěné území je vymezeno ve výkrese základního členěníúzemním plánem, resp. jeho XVIIb-1. Změnou. Je 
vymezeno v souladu s platnou legislativou a je vyznačen stav k datu 11.9.2017. Vyznačeno je v rozsahu výřezů  grafické 
přílohy - Výkres základního členění území. 
 
 

c) Navrhované úpravy funkčního využití území, dopravního systému města, vymezení zastavitelných území (ploch)  a 
území (ploch) navržených ke změně funkčního využití 

(VI. Změny): 
 

2.1. Nově jsou řešeny tyto části dopravního systému, vymezují se tato zastavitelná území (zastavitelné plochy) a 
plochy navržené ke změně funkčního využití, resp. stávající funkční využití ploch: 

2.1.1. Trasa komunikace I/2 

Po jižním okraji řešeného území je trasován koridor pro trasu komunikace I/2 – VI/1/1k – VI/1/3k. Pro možnost 
realizace silnice I/2 je vymezen koridor  proměnné šíře -    minimální šíře koridoru je rovna rozsahu silničního 
ochranného pásma (2x50m). Vymezení koridoru  umožňuje realizaci komunikace včetně všech jejích objektů a 
souvisejících staveb, včetně mimoúrovňových křižovatek s napojeními na stávající silniční síť, zařízení a 
potřebných úprav včetně provázání liniových systémů v území (např. technická infrastruktura, ÚSES apod.) 
Pro případné korekce trasy komunikace je v návaznosti na koridor pro dopravní stavbu vymezena plocha územní 
rezervy R3 v rozsahu 100m na každou stranu koridoru. 

• Podmínky pro využití územní rezervy pro dopravní stavbu:  

• V rozsahu územní rezervy nebudou realizovány stavby ani prováděny zásahy, které by 
podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury 

• Realizace jakékoliv stavby uvnitř územní rezervy je podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy 
ČR 

 
 V západní části, na západním okraji k.ú. Staré Čívice je řešena návaznost na stávající trasy komunikací, 

doplněna je plocha izolační zeleně IV/1/2z. Na tomto k.ú. je dále navržena plocha izolační zeleně VI/1/3z mezi 
stávajícím rozsahem zastavěného území sídla  a koridorem komunikace I/2. V lokalitě kontaktu koridoru trasy 
komunikace s LBC 67-Křemenec je navržena plocha zalesnění VI/1/5z.  Trasa komunikace bude v následných 
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dokumentacích vymezena tak, aby byla vedena v rámci vymezeného koridoru mimo rozsah LBC 67- Křemenec, 
pokud toto nebude možné, pak zásahy do něj budou minimalizovány!  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 Ve východní části navržené trasy I/2 je řešeno nové vymezení plochy pro řešení  mimoúrovňové křižovatky 
s komunikací I/37- VI/1/3k. Nová trasa komunikace prochází přes areál odpadového hospodářství a ten je VI. 
Změnami rušen. Rekultivované části skládky jsou vymezeny jako plochy izolační zeleně – stav VI/1/7z. Vzhledem 
k prostorovému přeřešení MÚK je upraven i rozsah a tudíž i funkční zařazení rozvojových ploch na severním okraji 
zástavby Dražkovic. Zastavitelné území 143/z je plošně redukováno. Jihozápadní část funkčně navazuje na plochu 
ležící jižněji a je vymezena jako plochy výrobních služeb – VI/1/b . Plochy v jihovýchodní části navazující na stávající 
plochy bydlení jako plochy smíšené předměstské VI/1/c a severní část je ponechána v plochách občanské 
vybavenosti, ale ne koncentrované, ale občanské vybavenosti vyšší – obchod VI/1/a. Mezi plochu výrobních služeb a 
smíšeného území předměstského je vložen pás izolační zeleně VI/1/1az. Severně od plochy smíšeného území 
předměstského je vyznačena plocha stávající obslužné komunikace. Podél východní hrany komunikace I/37 je 
vymezena plocha izolační zeleně VI/1/11z. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

2.1.2. Z řešení platného územního plánu vypuštěná trasa komunikace I/2 v úseku    Přístav – západní okraj 
Městské průmyslové zóny 

V trase komunikace I/2 vymezené platným územním plánem, která je VI. Změnou vypuštěna,  jsou doplněny 
jednak stávající funkční plochy – zemědělské plochy, plochy zeleně, železnice a další, jednak plochy navrhované 
navazující na řešení platného územního plánu – navrhované plochy zeleně VI/2/1-4z. V místě, kde do zastavitelného 
území I/26 a IV/10 zasahovala navržená komunikace, je vymezena navržená plocha se stejným funkčním zařazením 
jako sousední plochy – tj. výroba lehká v lokalitě MIZ I/2/a. 
tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 – VI/2/a. 
tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 
 

2.1.3. Dopravní propojení Městská průmyslová zóna – přístav  

Z východního okraje Městské průmyslové zóny je vedena nová trasa komunikace, která propojuje stávající 
komunikační síť v MPZ s vnější komunikační sítí na východním okraji Svítkova. Vyznačen je stávající úsek komunikace 
v MPZ, na něj navazuje navrhovaná trasa, která pokračuje severovýchodně a jižně od železniční tratě pokračuje 
východně až ke stávající komunikaci - VI/3/1,2,3k. V místě kontaktu navržené trasy se zastavitelným územím 12/z 
jsou doplněny drobné plochy se shodným funkčním vymezením – VLf – VI/3/1,2. Západně od těchto ploch je 
doplněna plocha zeleně VI/3/1z. V místech souběhu komunikace s železniční tratí nebo u mimoúrovňového křížení 
s železniční tratí jsou doplněny plochy izolační zeleně VI/3/2,3z. Navržená trasa komunikace kontaktuje vymezené 
LBC41 – Na Starosrnojedském. Z tohoto důvodu je upraven rozsah LBC – jsou do něj zahrnuty plochy na 
jihovýchodním okraji LBC o stávající plochy lesa a navrženou plochu krajinné zeleně VI/3/4z. 

V podrobnějších následných dokumentacích bude prověřena trasa, především pak parametry oblouku, 
s cílem minimalizovat zásahy do PUPFL. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.4. Přístav 

V lokalitě přístavu je upraven způsob dopravního napojení lokality, včetně napojení na trasu komunikace 
II/322 přicházející od východu od MÚK U Trojice (Palackého) – VI/4/1k. Doplněna jsou zastavitelná území 
v návaznosti na komunikační systém a rozšíření zastavitelného území 15/z až ke komunikaci VI/4/1,2,3,4. 
Zastavitelné území VI/4/2 je vymezeno pro plochy nakládání s odpady jako náhrada za rušenou plochu této funkce 
v Dražkovicích. Rozsah zastavitelného území 15/z je redukován ze severovýchodu – stávající plocha zeleně na stopě 
bývalého říčního meandru je vymezena jako plocha krajinné zeleně VI/4/az. Ze severozápadu je redukován i rozsah 
zastavitelné plochy 15/z ve funkčním vymezení hlavní plocha dopravních systémů – vodní doprava tak, aby nově 
vymezená plocha krajinné zeleně byla provázána s břehovými porosty podél toku řeky Labe. Lokalita stávající obytné 
zástavby není navržena k asanaci, ale k funkční a prostorové přestavbě na funkci lehké výroby VI/4/a (1. etapa). 
Lokalita VI/4/3 pro lehkou výrobu bude realizována až ve 2. etapě, tzn. až po změně funkce v lokalitě VI/4/a. resp. až 
zde nebudou objekty využívány k bydlení.  Mezi těmito plochami a upravenou navrhovanou trasou komunikace 
II/322 jsou doplněny plochy izolační zeleně – VI/4/3,4z. Jihovýchodní okraj zastavitelného území 15/z je upraven - je 
doplněn pásem izolační zeleně a jsou doplněny plochy krajinné zeleně VI/4/1,2z. Upřesněno je vedení stávající 
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komunikace na nadjezdu a navazující plochy izolační zeleně. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.5. Zavlečkování přístavu, lokalita u Trojice a vedení komunikace II/322 z MÚK Palackého  

Zavlečkování přístavu 
VI. změny ÚPM upravují způsob zavlečkování areálu přístavu. Vypouští se trasy vlečkových kolejí ze stanice 

Pardubice, navrženy jsou trasy vycházející ze stanice Rosice n/Labem VI/5/1,2k. Vypouští se rovněž záměr propojení 
stanic Pardubice a Rosice n/Labem (propojení na Chrudim) vedený západně od stávající tratě na Chrudim přes 
lokalitu U Trojice (zůstává pouze jako územní rezerva R5). V trase vlečkových kolejí vymezených platným územním 
plánem jsou doplněny jednak stávající funkční plochy –plochy zeleně izolační a krajinné, plochy plnící funkci lesa, 
vodní plochy a toky, plochy individuální rekreace  a další, jednak plochy navrhované navazující na řešení platného 
územního plánu – navrhované plochy zeleně VI/5/1-5z. Aktualizována byla plocha (koridor) pro vedení komunikace 
II/322 VI/5/3k. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

Lokalita u Trojice a vedení komunikace II/322 z MÚK Palackého 
   Řešení lokality vychází z nového trasování komunikace II/322 z MÚK Palackého západním směrem 

k přístavu VI/5/3k. Doplněny jsou plochy dle stávajícího využití – plochy bydlení nízkopodlažního předměstského, 
plochy nakládání s odpady a odpadními vodami a plochy individuální rekreace. Severně od navržené trasy II/322 je 
vymezena plocha územní rezervy R6 pro možné korekce a úpravy MÚK Palackého. 

 
 
 

2.1.6. Řešení MÚK Palackého a navazujících území 

   Nově je vymezena plocha pro možná řešení MUK Palackého VI/6/2k. Do MUK je z východního směru 
napojena navrhovaná komunikace VI/6/1k trasovaná severně od obchodního centra HypernovaAlbert. Východně 
od stávající železniční trati na Chrudim, resp. západně od MUK Palackého je trasováno nové železniční připojení, 
resp. zdvojkolejnění stávající trasy mezi stanicemi Pardubice a Rosice nad Labem, které bude realizováno v rámci 
stávajících drážních pozemků. 

   Obchodní zařízení a přilehlé plochy položené jihovýchodně od řešené MUK – provozovna Lidl, je funkčně 
nově zařazeno do stávajících ploch funkčního vymezení občanská vybavenost vyšší – obchod. Západně od této 
plochy je navrženo nové zastavitelné území VI/6/1 funkčně zařazené do ploch – Hlavní plochy dopravních systémů 
– silniční doprava. Tato dopravní plocha může být využita jako odstavná plocha pro autobusy pro nový autobusový 
terminál v přednádražím prostoru a bude sloužit pro dopravní obsluhu navazujících ploch. Upraven je rozsah 
zastavitelného území 83/7z – VI/46/1u83/z – VI/6/1u. Doplněny jsou plochy stávající izolační a krajinné zeleně. 

   Z důvodu možné etapovité výstavby MÚK Palackého bude dočasně využívána stávající sjezdová rampa 
z komunikace I/37 ve směru od jihu do prostoru okružní křižovatky u obchodního zařízení Lídl, která může být do 
budoucna využívána pouze pro MHD. 
Minimalizovány budou zásahy do LBC 7-Podkova! 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.7. Řešení MÚK Závodiště a navazujících území 

Změna zachycuje upravené šířkové, směrové a prostorové uspořádání stávající podoby křižovatky 
s vloženou okružní křižovatkou na trase komunikace I/37 – VI/7/ak. Vypuštěno bylo územním plánem 
navrhované mimoúrovňové řešení této křižovatky. Plochy původně navržené dopravní stavby byly vymezeny dle 
stávajících funkcí – izolační zeleň, plochy plnící funkci lesa.  

Jako druhá etapa resp. územní rezerva R7 možného řešení této dopravní stavby je navržena její úprava 
s průjezdem I/37 ve čtyřpruhovém  uspořádání a v další výškové úrovni řešena velká okružní křižovatka, která 
umožní i dopravní napojení lokality Zavadilka. 

Vzhledem k intenzifikaci využití ploch jižně od železniční stanice Pardubice je navržena úprava 
stávajícího dopravního připojení této lokality na ulici Teplého u ČSPHM Zavadilka – VI/7/1k, VI/7/1z. Z tohoto 
důvodu je stávající čerpací stanice navržena k asanaci. 

Část areálu severovýchodně od MUK navrhovaná územním plánem k prostorové a funkční přestavbě 
s funkčním zařazením občanská vybavenost koncentrovaná je 6. změnou navržena k funkčnímu využití občanská 
vybavenost vyšší – VI/7/a.  
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Severovýchodní okraj areálu závodiště je vymezen v souladu se stávajícím funkčním využitím a 
zařazením celého areálu do ploch RS – sportovní areály. VI. Změna dála vymezuje stávající dopravní napojení 
areálu závodiště včetně přiléhajících ploch izolační zeleně.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.8. Řešení prostoru přednádraží 

Navrženo je nové trasování komunikace včetně křižovatky U Marka přes stávající autobusové nádraží za 
areálem bývalého lihovaru západním směrem do MUK Palackého – VI/8/1k. V místě křížení této komunikace 
s ulicí Kpt. Bartoše je navržena okružní křižovatka. Rovněž západně posunutá křižovatka U Marka je nově řešena 
jako okružní. Tato komunikace bude zajišťovat dopravní napojení ploch mezi touto komunikací a Pernerovým 
náměstím, resp. ulicí Palackého. Z této komunikace dále odbočuje nově navrhované dopravní propojení 
Palackého – Sever. Napojení těchto komunikací je řešeno okružní křižovatkou, která zároveň zajišťuje dopravní 
přístup do lokalit VI/8/a a VI/8/b. Do lokality VI/8/b je uvažováno s možností dopravního napojení z ulice Kpt. 
Bartoše.  

Trasa stávající komunikace v ulici Palackého v prostoru přednádraží a navazující plochy přiléhající ke 
křižovatce U Marka jsou vymezeny v navrhovaném funkčním využitím - městský parter – VI/8/3 a VI/8/5. 

Plochy ležící v prostoru mezi nově navrhovanou komunikací a ulicí Palackého VI. Změna navrhuje 
k funkční a prostorové přestavbě resp. vymezuje nová zastavitelná území. Východní polovina tohoto území je 
zařazena do ploch smíšeného území městského – VI/8/b, resp. VI/8/2, západní do ploch občanské vybavenosti 
vyšší – VI/8/a, resp. VI/8/1. Stávající plocha městského parteru je vymezena západně od budovy pošty a podél 
západního okraje obytného bloku jižně od Palackého třídy u křižovatky U Marka. 

Jižně od upravené křižovatky U Marka, po obou stranách komunikace jsou navrženy plochy městské 
zeleně – parkově upravené plochy – VI/8/1z, VI/8/2z, které především východně od komunikace budou plnit 
funkci izolační pro eliminaci vlivů dopravy vůči stávajícím obytným objektům. 

Pro dotvoření prostoru přednádraží je v návaznosti na budovu nádraží a pošty vymezeno zastavitelné 
území pro občanskou vybavenost vyšší – VI/8/4 a plocha navržená ke změně funkce (OV) – VI/8/c.  

Při trasování komunikace a využívání ploch za stávajícím autobusovým nádražím a bývalým lihovarem 
bude maximálně zohledněna stávající kvalitní vzrostlá zeleň. Pokud by trasa komunikace byla v kontaktu se 
stávajícím valem, který chrání území ležící severně od něj, bude tento posunut nebo nahrazen jiným technickým 
řešením tak, aby nebyla snížena kvalita obytného prostředí v kontaktním území. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.9. Řešení dopravního propojení Palackého sever a navazujících území 

Změna navrhuje nové dopravní propojení pro obsluhu kontaktních ploch a území Palackého – sever. 
Komunikace vychází od stávajícího autobusového nádraží, severozápadně obchází areál pivovaru a pokračuje 
východním směrem přes severní část areálu Prokop do ulice K Polabinám – VI/9/1k. Další dopravní napojení je 
navrhováno jako odbočení z toho dopravního propojení směrem jihovýchodním podél řadových garáží a jižněji 
přes areál garáží ve vnitrobloku do předprostoru pivovaru – VI/9/2k. Na křižovatce ulic nábřeží Závodu míru a 
K Polabinám je vymezena stávající okružní křižovatka a stávající propojení východním směrem do křižovatky u 
ČEZ arény. Plochy v severní části ulice k Polabinám a navazující plochy jsou vymezeny jako navržené plochy 
městského parteru – VI/9/1,2. 

Prostor mezi areálem pivovaru a ulicí Palackého je rovněž navržen jako městský parter -  VI/9/3,4. 
Plochy mezi navrhovaným dopravním propojením a stávajícími obytnými plochami sídliště Závodu Míru 

jsou navrženy k funkční a prostorové přestavbě s funkčním zařazením smíšené území městské – VI/9/a,c. Malá 
dopravní plocha ležící severně od přestavbové plochy 13/p je rovněž navržena k přestavbě se shodným funkčním 
zařazením jako navazující plochy, tj. smíšené území centrální – VI/9/b.  

Plocha ležící jižně od navrženého dopravního propojení a západně od pokračování komunikace z ul. 
Hlaváčova severozápadně od křižovatky U Marka je navržena jako plocha městské zeleně – parkově upravené 
plochy – VI/9/3z. Stejně tak i plocha severně navazující na navrženou okružní křižovatku v prostoru stávajícího 
autobusového nádraží – VI/9/4z. 

Severní část dopravní plochy vymezené územním plánem a navazující na areál pivovaru je navržena 
k funkční a prostorové přestavbě na funkční plochu výroba lehká – VI/9/e. Jižní část dopravní plochy je v souladu 
s okolními plochami zařazena do ploch smíšeného území městského a je navržena k funkční a prostorové 
přestavbě – VI/9/f.  

Severozápadně od areálu pivovaru jsou v návaznosti na nové dopravní propojení navrženy plochy 
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městské zeleně – všeobecné – ZVu VI/9/1,2z. 
Provoz na novém dopravním propojení bude upraven organizačními opatřeními tak, aby nebyly 

překračovány limitní hodnoty hluku a sloužilo výhradně pro dopravní obsluhu přilehlého území. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.10. Rychlodráha, dopravní napojení na vnitřní komunikační síť a řešení navazujících území 

Změna vymezuje komunikaci „rychlodráhy“ ve stávajícím profilu a doplňuje navazující plochy s funkčním 
zařazením dle stávajícího stavu – vypuštění záměru rozšíření na čtyřpruh. Navrženo je dopravní připojení ulice 
Havlíčkova na „rychlodráhu“ – VI/10/1k. Dále je navrženo dopravní propojení ulic 17. Listopadu a „rychlodráhy“ 
(Hlaváčova) – VI/10/2k. Tato připojení budou realizována až po zprovoznění severovýchodní tangenty – 
komunikace I/36 a převedení „rychlodráhy“ (ul. Hlaváčova) do nižší třídy. Navržena je úprava prostorového a 
směrového uspořádání křižovatky U Svaté Anny s vloženou okružní křižovatkou na výjezdu z podjezdu – 
VI/10/3k. Navrženo je dopravní připojení ulice Kyjevská na „rychlodráhu“ (ul. Kpt. Jaroše), které bude složit 
výhradně pro vozidla záchranného systému – VI/10/4k.  

U podjezdu ulice 17. listopadu pod „rychlodráhou“ je redukován plošný rozsah dopravní plochy 17/p. 
Funkční zařazení zůstává zachováno. Plochy severně od „rychlodráhy“ v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a 
Bratranců Veverkových jsou vymezeny jako městský parter.  

Jižní část areálu teplárny zůstává navržena k funkční a prostorové přestavbě ovšem  nově s funkčním 
zařazením do ploch občanská vybavenost vyšší. Rozsah lokality byl zvětšen o plochy, které v platném územním 
plánu byly zařazeny do ploch dopravního systému – VI/10/b a na jižním okraji je plocha rozšířena o drobnou 
plochu zastavitelného území VI/10/1.  Objekty v platném územním plánu navržené k asanaci z důvodu 
navrhovaného rozšíření rychlodráhy na čtyřpruh zůstávají zachovány a funkčně jsou zařazeny dle stávajícího 
využití (např. stávající plochy BP-plochy bydlení nízkopodlažního předměstského, SM-smíšené území městské, 
OVa – občanská vybavenost vyšší – administrativa). Pokud by v těchto plochách byla navrhována nová obytná 
stavba, bude v další fázi přípravy záměru (např. DUR) prokázáno nepřekročení limitních hodnot hluku.  

Plochy navazující na navržené dopravní propojení „rychlodráhy“ a ulice Kyjevská jsou vymezeny pro 
izolační zeleň – VI/10/1,2z. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.11. Prostor a komunikační řešení – Dašická 

VI. Změna územního plánu navrhuje přestavbu křižovatky Dašická z průsečné na okružní VI/11/ak. 
V ulici Na Drážce je navrženo nové dopravní uspořádání mezi ulicemi Dašická a  Blahoutova – VI/11/1k. Pro 
tranzitní dopravu je v tomto úseku navrženo vybudování estakády. Komunikace na terénu budou sloužit pro 
MHD a dopravní obsluhu území. Navazující plochy jsou vymezeny jako městský parter - VI/11/1,2.  V místě styku 
ulic Na Drážce a Blahoutova je navržena okružní křižovatka. Dále je severovýchodním směrem navrhována změna 
šířkového uspořádání komunikace se zakončením úprav na okružní křižovatce U Pracovny – VI/11/bk. Součástí 
změny je rozšíření profilů severovýchodní tangenty ústící do severního vjezdu  okružní křižovatky Husova o 
odbočovací pruh (resp. nájezd) a rozšíření profilu komunikace v ulici Na Drážce (připojovací pruh - sjezd) – 
VI/11/3k – ve směru na Sezemice. Obě tato rozšíření jsou navržena z důvodu zvýšení propustnosti křižovatky ve 
směru ze severovýchodní tangenty na Sezemice, které bude řešeno mimoúrovňovým bypassem. Změna vypouští 
záměr rozšíření ulice Dašická na čtyřpruh.   

Plochy v Dašické ulici, které byly v platném územním plánu součástí dopravního systému, resp. izolační 
zeleně, jsou v souvislosti s novou úpravou šířkového uspořádání komunikace vymezeny dle stávajícího funkčního 
využití.  

Změna navrhuje několik ploch přilehlých ke komunikaci Na Drážce  do funkčního využití izolační zeleně - 
VI/11/3,4z. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.12. Dopravní propojení I/36 – Ležánka, vypuštěná trasa „levobřežní komunikace“ 

Změna řeší navrhovanou trasu komunikace propojující oblast Ležánka s navrhovanou komunikací I/36. 
Řešeno je dopravní napojení okolních zastavěných částí včetně propojení do ulice Husova – VI/12/1k. V místech 
vypuštěného dopravního propojení ulice Husova a vypuštěné levobřežní komunikace je doplněna plocha zeleně 
rekreační.  Severně od areálu sádek je doplněna jižní část zastavitelného území 88/z o drobnou plochu – VI/12/2.  
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Na pravém břehu Chrudimky je v místě původní trasy levobřežní komunikace vymezena plocha pro 
technickou vybavenost v souladu s navazujícími plochami – VI/12/4. 

Severozápadní okraj zahrádkářské osady Ležánka, který byl platným územním plánem navržen k asanaci 
z důvodu průchodu levobřežní komunikace je VI. Změnou navržen k funkční a prostorové přestavbě na zeleň 
krajinnou – VI/12/bz. V prostoru vypuštěné levobřežní komunikace jsou doplněny plochy stávající nebo navržené 
zeleně, vypuštěno bylo rovněž zastavitelné území 91/z – VI/12/1z. Plochy zeleně jsou rovněž vymezeny 
v návaznosti na navržené dopravní propojení prostoru mezi navrženou komunikací a vodním tokem Halda – 
VI/12/2-7z.  

Západně od zastavitelného území 90/z je v místě vypuštěného dopravního propojení doplněna 
zastavitelná plocha bydlení nízkopodlažního předměstského VI/12/3. Rozsah zastavitelného území 90/z byl na 
východním okraji redukován – VI/12/1u v souvislosti s možnými negativními důsledky provozu na navrhované 
komunikaci – severovýchodní tangentě silnice I/36. 
 V plochách, které navazují na komunikační systém města a mohou být ovlivněny negativními důsledky 
provozu na komunikacích, je podmíněně přípustné umístění staveb pro bydlení a ubytování. V územním řízení 
bude prokázáno ( např. akustickou studií), že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím 
předpise pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.13. Dopravní obsluha Dubina sever, řešení navazujících území 

Změna navrhuje novou komunikaci, která zajistí dopravní napojení na komunikaci I/36 pro lokalitu 
Dubina sever a Hůrka. Komunikace je trasována podél Spojilského odpadu, u areálu technických služeb se odklání 
severním směrem a zajišťuje dopravní obsluhu rozvojové lokality Hůrka a pokračuje dále až do areálu bývalých 
kasáren Hůrka. Areál bývalých kasáren je napojen na nadřazenou komunikační síť v místě stávající odbočky na 
Spojil, kde je navržena nová okružní křižovatka. Stávající komunikace I/36 v úseku od této křižovatky po nově 
navrhovanou okružní křižovatku u technických služeb je navržena k rozšíření na čtyřpruh. Z křižovatky u 
technických služeb je nově řešeno dopravní napojení severní části sídliště Dubina – VI/13/1k. 

Nové zastavitelné území VI/13/2 je navrženo západně od areálu technických služeb s funkčním 
zařazením občanská vybavenost vyšší – obchod. a bydlení sídlištní – v návaznosti na sousední stávající či 
navržené plochy. Drobná rozvojová plocha VI/13/3 je vymezena na jižním okraji nové zástavby Hůrka. 

Změna funkčního využití je navržena v severozápadní části lokality Dubina sever. Plochy při 
severovýchodní tangentě jsou navrženy pro občanskou vybavenost vyšší, plochy ve střední části pro smíšené 
území městské - VI/13/a. Upraven byl rozsah ploch v těžišti lokality pro bydlení vícepodlažní městské bydlení, v 
jihovýchodní části pro bydlení vícepodlažní sídlištní a jižní části pro občanskou vybavenost vyšší – VI/13/1,2u. 
Plocha dopravního systému silničního v zastavitelném území 96/z je navržena ke změně funkce na bydlení 
sídlištní – VI/13/b. 

V ploše mezi navrhovaným dopravním propojením a Spojilským odpadem jsou navrhovány plochy 
městské zeleně – parkově upravené plochy – VI/13/2z. Jižně od areálu technických služeb v návaznosti na 
navrhované dopravní připojení severní části sídliště Dubina je doplněna plocha izolační zeleně – VI/13/4z a 
upraven byl rozsah zastavitelného území 98/z v ploše občanská vybavenost vyšší – obchod – VI/13/3u.  

Dle stávajícího využití byly doplněny plochy na severovýchodním okraji sídliště Dubina – plochy 
vícepodlažního bydlení sídlištního, hlavní plocha dopravních systémů – silniční doprava, izolační zeleň a plochy 
městského parteru. 
 V plochách, které navazují na komunikační systém města a mohou být ovlivněny negativními důsledky 
provozu na komunikacích, je podmíněně přípustné umístění staveb pro bydlení a ubytování. V územním řízení 
bude prokázáno ( např. akustickou studií), že hluk nepřekračuje hygienické limity upravené v prováděcím 
předpise pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.14. Fáblovka, dopravní propojení Kosmonautů – St. Hradiště, upřesněná trasa I/36 a řešení ploch 
v návaznosti na  trasu I/36 

Změna vypouští mimoúrovňové připojení ulice Poděbradská na komunikaci I/36, Poděbradskou ulici 
zaslepuje. V místě křížení ulic Bohdanečská a Poděbradská je vymezena plocha pro řešení okružní křižovatky (v 
ÚR bude podmínkou zpracování akustického posouzení). Nově je dle podrobnější dokumentace vymezena  
plocha pro severovýchodní tangentu (silnice I/36) od okružní křižovatky „Budvarka“ k okružní křižovatce „U 
Pracovny“ –VI/14/1ku. Nově je navrhováno dopravní propojení– VI/14/2,3k. Vyznačena je základní dopravní síť 
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v lokalitě Fáblovka – VI/14/4,5k. Vymezena je plocha pro nové dopravní napojení areálu Toyota – VI/14/6k a 
dopravní napojení území severně od navržené komunikace I/36 a východně od komunikace II/324 – VI/14/7k. 
Nově je řešeno dopravní napojení zastavitelného území 49/z – VI/14/8k. Toto dopravní napojení lokality by 
nemělo být řešeno jako jediné. Naopak by mělo být chápáno jako dočasné, hlavní  příjezd a dopravní napojení 
lokality by mělo být ve výsledku řešeno z navrhovaného propojení  ulice Kosmonautů do Starého Hradiště. 
Vyznačena je stávající komunikace uvnitř výrobně obslužného areálu Fáblovka. 

V návaznosti na řešení křižovatky „Budvarka“ je navržena drobná plocha městského parteru VI/14/1.  
Severně od areálu garáží na severovýchodním okraji Trnové je vymezeno zastavitelné území pro výrobní služby – 
VI/14/2. V místě zaslepení ulice Poděbradská je vymezena plocha navržená ke změně funkce – hlavní plochy 
dopravních systémů – silniční doprava  VI/14/f. 

Ke změně funkčního využití je navržena západní část zastavitelného území 53/z – VI/14/a na smíšené 
území městské. Změna funkčního využití je navržena severozápadně od napojení navrhované komunikace na ulici 
Poděbradská na funkční využití občanská vybavenost vyšší – obchod – VI/14/b. Střední a severní část lokality 
Fáblovka je navržena ke změně funkčního využití na funkční plochu smíšené území městské, resp. občanská 
vybavenost vyšší - VI/14/c, d, e. Upravený je rozsah zbytkových ploch v okolí obchodní zóny Fáblovka – 
VI/14/1,2u. Upraven je i rozsah zastavitelného území 53/z – VI/14/3,4u a zastavitelného území 81/z – 
VI/14/5,6,7u. Upřesněno je vymezení zastavitelného území 92/z – VI/14/8u. Ke změně funkčního využití je 
navržena převážná část zastavitelného území 49/z a to na bydlení vícepodlažní sídlištní – VI/14/g. Ke změně 
funkčního využití je navržena plocha na severním okraji zástavby Trnové přiléhající ke komunikaci I/36 a okružní 
křižovatce – na smíšené území předměstské – VI/14/h. V další fázi přípravy záměru (DUR, regulační plán) bude 
doloženo hlukové posouzení navrhované I/36 v prostoru okružní křižovatky s případným návrhem protihlukových 
opatření na hranici stávajících ploch bydlení. 

V návaznosti na řešení okružní křižovatky na severním okraji Trnové jsou doplněny navržené plochy 
zeleně VI/14/1,2z. Jižně při navržené komunikaci I/36 je vymezena plocha pro izolační zeleň – VI/14/3z.  U 
křižovatky navrhované severovýchodní tangenty a silnice II/324 je vymezena plocha izolační zeleně - VI/14/4z. 
Plochy zeleně západně a severně od zastavitelného území 53/z jsou navrženy ke změně funkčního využití na– 
VI/14/az. Plochy jižně a východně od areálu školy v Ohrazenicích  jsou dle stávajícího stavu vymezeny jako plochy 
zeleně městské všeobecné – parkově upravené plochy. Plochy zeleně podél navrhovaného dopravního propojení 
jsou vymezeny ve funkční ploše zeleň izolační – změna funkce – VI/14/cz, dz.     

Vzhledem k posunuté poloze přemostění řeky Labe při přechodu severovýchodní tangenty jsou u 
vodního toku vymezeny navrhované plochy krajinné zeleně – VI/14/5,6z. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.15. Dopravní propojení Staré Čívice – přístav Změna navrhuje nové vedení komunikace II/341 východně 
od Starých Čívic a její pokračování severním, resp. severovýchodním směrem na nadjezd na západním 
okraji Svítkova – VI/15/1,2k. Nově je navrženo dopravní připojení stávající komunikace vedené kolem 
areálu Zlatá přilba na navrhovanou komunikaci.  

Změna navrhuje zastavitelné území na východním okraji Starých Čívic VI/15/1 pro funkční plochu 
občanská vybavenost vyšší – obchod. Severovýchodní okraj areálu garáží je doplněn o novou zastavitelnou 
plochu VI/15/2 pro funkční využití – plochy hromadných parkingů a garáží. Část navrhovaná územním plánem 
jako zastavitelná plocha pro nakládání s odpady je navržena ke změně funkce na plochu parkingů – VI/15/b. Na 
západním okraji navrhované obytné lokality ve Svítkově (poslední úprava v IX. Změnách UPM – IX/18) je 
navrženo zastavitelné území VI/15/3 pro funkční plochu občanská vybavenost vyšší –obchod. 

Obslužná komunikace na jihozápadním okraji této obytné lokality je navržena ke změně funkčního 
využití na bydlení předměstské – VI/15/a. 

Plochy navazující na navržené dopravní řešení jsou vymezeny pro zeleň izolační – VI/15/2,3,az. 
Severovýchodně od Starých Čívic mezi vymezenými lokálními biokoridory LBK 44 a LBK 44/1,2 je navržena plocha 
pro zalesnění – VI/15/1z. Zbylá část zastavitelného území 18/z vymezeného pro lehkou výrobu je navržena ke 
změně funkce na zeleň rekreační – VI/15/bz.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.16. Dopravní napojení areálu SKN, sportovně rekreační areál SKN – východ  

VI. Změna navrhuje tři nová místa dopravního napojení areálu bývalého areálu železničního vojska SKN.  
a) z jihu – z navrhované komunikace v ulici K Židovskému hřbitovu 
b) od západu – z ulice S. K. Neumanna v místě křížení s ulicí Pichlova  
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c) od západu – z ulice S. K. Neumanna v místě křížení s ulicí Svobody 

Východní část areálu je navržena k funkční a prostorové přestavbě na sportovní areály – VI/16/a, plochy 
přiléhající k toku Chrudimky na zeleň krajinnou rekreační – VI/16/az. 

Jižně od areálu bývalého železničního vojska v ul. SKN je upřesněna trasa dopravního propojení 
jihovýchodní tangenty I/2 do ulice Pod Břízkami – VI/16/1ku. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.17. Dopravní napojení areálu nemocnice 

VI. Změna upravuje územním plánem navržené dopravní připojení areálu nemocnice. Prodlužuje 
sjezdové rampy a pod nadjezdem navrhuje malou okružní křižovatku – VI/17/1k. Rozšiřovány jsou také navržené 
dopravní plochy – VI/17/1.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.18. Medlešická přeložka – severní kolej 

Změna upřesňuje vedení železniční tratě – Medlešické přeložky – VI/18/1,2,3k.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.19. Medlešická přeložka 

Změna vymezuje koridor pro vedení trasy železniční tratě tzv. Medlešické přeložky v nové poloze – 
VI/19/1,2,3k. Východně od navržené železniční tratě směrem k zastavěnému území Nemošic jsou doplněny 
plochy izolační zeleně – VI/19/1z. 

V plochách původně navrhované tratě jsou vymezeny plochy dle stávajícího funkčního využití. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.20. Pardubičky – úpravy na komunikační síti 

U areálu Foxconn (bývalá Tesla – Zámeček) je vymezena stávající okružní křižovatka, rozšíření stávající 
obslužné komunikace v místě pokračování navrhovaného jihovýchodního obchvatu je vymezeno jako rozvojová 
plocha – VI/20/2k. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.21. Dopravní připojení obchodní zóny – Baumarkt na komunikaci I/37 

Změna navrhuje jednostranné napojení obchodní zóny – Baumarkt ve směru od jihu, tj. od Pardubic – 
VI/21/1k. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.22. Dopravní napojení navrhovaného sídliště Cihelna na komunikační systém města, vnitřní dopravní síť 

Změna znovu vymezuje v původním územním plánu navržené dopravní napojení navrhovaného sídliště 
Cihelna ze severovýchodní tangenty, které IX. Změny zrušila, a jeho trasu upřesňuje dle zpracované 
dokumentace. V navrhovaných plochách sídliště Cihelna je vyznačena základní dopravní síť včetně napojení 
sídliště i do ulice Hradecká – VI/22/1k.  Vymezení rozvojových ploch bydlení a sportu je upřesněno – 
VI/22/1,2,3,4,5u.  Severně od sídliště Cihelna, jižně od severovýchodní tangenty je vymezena plocha 
izolační zeleně – VI/22/1z. Plocha mezi navrhovanou komunikací pro obsluhu sídliště a stávající zástavbou 
Cihelny jsou vymezeny plochy zeleně městské všeobecné – parkově upravené plochy – VI/22/2z. Plochy zeleně 
mezi severovýchodní tangentou a východním okrajem navrhovaného obytného souboru Cihelna jsou plošně 
upřesněny – VI/22/1,2zu. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 
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2.1.23. Křižovatka U Josefa 

VI. Změna upřesňuje dle podrobnější dokumentace prostorové a směrové úpravy křižovatky U Josefa, 
která je řešena jako okružní – VI/23/1k včetně navazujících ploch městského parteru – VI/23/1 a zeleně městské 
všeobecné – parkově upravené plochy – VI/23/1,2z. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

2.1.24. Severní okraj ulice U Stadionu, nábřežní komunikace 

Změna vymezuje dle stávajícího stavu vedení komunikace a upřesňuje vymezení navazující plochy 14/p 
– VI/24/a. Po vypuštění záměru „Levobřežní“ komunikace jsou v Labské ulici v souladu se stávajícím využitím 
vymezeny plochy bydlení nízkopodlažního předměstského. Na severním okraji Tyršových sadů je vymezena 
plocha se změnou funkce dle stávajícího využití v upraveném rozsahu – zeleň městská všeobecná – parkově 
upravené plochy – VI/24/az. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

2.1.25. Předmostí Prokopova mostu 

Změna vypouští územním plánem navrhovaný druhý mostní objekt severně od Prokopova mostu. Na 
východním předmostí navrhuje úpravu stávající průsečné křižovatky na okružní. Kontaktní plochy na obou 
předmostích jsou vymezovány jako městský parter, plocha přiléhající k vodnímu toku je vymezena jako zeleň 
městská všeobecná – nábřeží řek. V místě původně navrhovaného mostu je vymezena stávající plocha vodního 
toku.  

 

2.1.27. Z řešení platného územního plánu vypuštěná trasa stávající železnice v úseku Letiště – jižní okraj 
řešeného území 

VI. Změna územního plánu vyjadřuje změnu vedení železniční tratě z Rosic nad Labem na Chrudim. 
Stávající úsek mezi stanicí Rosice nad Labem a letištěm bude zachován, pouze pro zavlečkování areálu letiště. 
Pokračování tratě směrem k jihu bude zrušeno. Proto změna ÚPM v těchto plochách vymezuje funkční plochy 
krajinné zeleně – VI/27/az.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.28. Dopravní napojení obchodního zařízení OBI 

Změna vyznačuje stávající způsob dopravního napojení obchodního zařízení OBI – VI/28. 
 
 

2.1.29. Upřesněná trasa jivýchodní tangenty – I/2 od MÚK Dražkovice po MÚK Sezemice jih 

Změna vymezuje upravené plochy pro jihovýchodní tangentu (silnici I/2) – v úseku od MÚK Dražkovice 
po křižovatku „U Nové Tesly“ - VI/29/1ku a koridor pro upravenou trasu komunikace západně od zástavby 
Staročernska – VI/29/2ku. Změna vypouští křižovatky s komunikacemi III/34028 a III/34026 a nahrazuje je 
prostým mimoúrovňovým křížením – VI/29/2,3k a VI/29/4,5k. pro možnost korekcí a prostorových úprav nové 
trasy komunikace I/2 vedených ve stávajících profilech komunikací je vymezen koridor pro homogenizaci stávající 
komunikace – VI/29/3,4ku. 

V souvislosti s novým nadjezdem je redukován rozsah zastavitelného území 138/z – VI/29/1u. Východně 
od něj je doplněna plocha izolační zeleně – VI/29/1z. Pod navrženým nadjezdem jsou vymezeny plochy izolační 
zeleně VI/29/2,3z. Upraven je rozsah zastavitelných území 140 a 141/z – VI/29/2,3u.  

Na jižním okraji Pardubiček jsou vymezeny plochy pro nový nadjezd – VI/29/4,5k. Západně od 
navrženého nadjezdu je vymezena plocha rekreační zeleně – VI/29/az. Upraven je rozsah rozvojových ploch 
v zastavitelném území 113/z  - VI/29/4,5u. Doplněny jsou plochy izolační zeleně pod nadjezdem – VI/29/b,cz. 

Při řešení křížení komunikace I/2 s tokem Chrudimky, resp. na ni navazujících cenných území (EVL, 
regionální biokoridor č.1340) budou tyto limity respektovány. Případná kontaktní místa budou řešena dle 
podmínek DO.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 
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2.1.30. Úpravy křižovatky u areálu Univerzity Pardubice v Doubravicích  

 Vymezeny jsou plochy pro doplnění a úpravu křižovatky (na jižní straně) na komunikaci I/36 u 
areálu Univerzity Pardubice v Doubravicích – VI/30/1k.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.31. Doplnění MÚK Trnová 

Vymezeny jsou plochy pro doplnění MÚK Trnová – VI/31/1k. Doplněny jsou plochy stávající křižovatky, 
která je tak vymezena jako plocha. 

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.32. MÚK Sezemice - jih 

1. Vymezeny jsou plochy pro MÚK Sezemice – jih, jejíž převážná většina se odehrává na sousedním katastru mimo 
řešené území – VI/32/1k. Při zpracování následné dokumentace dopravní stavby bude maximální snaha o snížení, 
případně vyloučení zásahu do severního okraje lesa Bělobranská dubina.  

tabulka: viz příloha „Přehled rozvojových ploch“ 

 

2.1.33. Massarykovo náměstí - Magnum 

Vymezeny jsou plochy dle stávajícího způsobu využití – rozšířena je plocha smíšeného území centrálního, 
vymezena je plocha městského parteru.  

 
 

2.1.34. Fáblovka 

Vymezeny jsou plochy dle stávajícího způsobu využití – rozšířena je plocha výroby lehké.   
 
 
 
 

j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho 
prověření 

 
VI.Změny územního plánu města vymezují tyto plochy a koridory územních rezerv: 

• R1 – je součástí lokality VI/8 – přednádraží. Územní rezerva je vymezena na severozápadním okraji bývalého 
areálu Lihovaru z důvodu územní ochrany pro možné prostorové a směrové úpravy navazující křižovatky. 
Ve vymezené ploše nebudou umisťovány stavby trvalého charakteru ani prováděny činnosti, které by 
podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury. 

• R2 – je vymezena mezi ulicemi Milheimova a Teplého z důvodu dlouhodobě sledovaného záměru vybudovat mezi 
těmito ulicemi další dopravní propojení, jehož potřeba bude do budoucna podpořena i postupnou 
regenerací území ležícího jižně od železniční stanice Pardubice. Ve vymezené ploše nebudou umisťovány 
stavby trvalého charakteru ani prováděny činnosti, které by podstatně ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury. 

• R3 –plochy podél navrhovaného koridoru pro komunikaci I/2 v šíři 100m na každou stranu koridoru jsou 
vymezeny z důvodu případné korekce trasy navrhované dopravní stavby. 

Podmínky pro využití územní rezervy pro dopravní stavbu:  

• V rozsahu územní rezervy nebudou realizovány stavby ani prováděny zásahy, které by 
podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury 

• Realizace jakékoliv stavby uvnitř územní rezervy je podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy 
ČR 

• R4 – plochy v návaznosti na MÚK Dražkovice vymezené z důvodu případné korekce při řešení úprav MÚK včetně 
zapojení navrhované trasy komunikace I/2. 

Podmínky pro využití územní rezervy pro dopravní stavbu:  

• V rozsahu územní rezervy nebudou realizovány stavby ani prováděny zásahy, které by 

XVIIb-1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PARDUBICE – UPRAVENÝ NÁVRH PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ 30 

podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury 

• Realizace jakékoliv stavby uvnitř územní rezervy je podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy 
ČR 

• R5 – plochy vymezené v platném ÚPM pro navrhované propojení železničních stanic Rosice nad Labem – 
Pardubice západně od stávající tratě na Chrudim VI. Změna vymezuje pouze jako územní rezervu. 
Propojení obou železničních stanic je nově řešeno jiným způsobem. Ve vymezené ploše nebudou 
umisťovány stavby trvalého charakteru ani prováděny činnosti, které by podstatně ztížily nebo 
ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury. 

• R6 – Plochy pro možné řešení MÚK Palackého, pro variantní řešení přechodu komunikace II/322 přes železniční 
trať směrem na západ do oblasti přístavu. Ve vymezené ploše nebudou umisťovány stavby trvalého 
charakteru ani prováděny činnosti, které by podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí 
realizaci dopravní infrastruktury. 

• R7 - Plochy pro možné řešení MÚK Závodiště jako patrové okružní křižovatky. Ve vymezené ploše nebudou 
umisťovány stavby trvalého charakteru ani prováděny činnosti, které by podstatně ztížily nebo 
ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci dopravní infrastruktury. 

 
 
 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  územní studií podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití 

 
Návrh VI. Změn vymezil tyto plochy, které budou prověřovány územní studií. Územní studie bude pořízena do 7-mi 
let, bude schválena pořizovatelem a vložena do evidence územně plánovací činnosti.  
 

1. Přednádraží 
Územní studie prověří prostor mezi navrhovanou komunikací II/322 (trasovanou severně za bývalým areálem 

lihovaru a autobusovým nádražím) a výpravní budovou vlakového nádraží. Ve směru V-Z je prostor vymezen ze západu 
ulicí Kpt. Bartoše, na východě komunikací vedoucí severním směrem od křižovatky U Marka. 

Západní část území zařazená do funkční plochy „veřejná vybavenost vyšší“ bude funkčně zakončovat městský 
bulvár Palackého třídy. Územní studie bude v západní části respektovat územní rezervu pro variantní (mimoúrovňové 
– tj snížení nivelety komunikace v severní části lokality) řešení křižovatky. Do této části území bude situován 
přemístěný autobusový terminál a hromadný parking. Východní část zařazená do funkční plochy „smíšené území 
městské“ bude navazovat na sousední stávající plochy severní strany Palackého třídy.  

Vzhledem k řešení významných celoměstských aktivit, jako je nové umístění a řešení autobusového 
terminálu, řešení celého prostoru veřejného prostranství západního zakončení Palackého třídy s významným 
postavením ploch pro městskou hromadnou dopravu, zdůraznění celého území jako přestupního terminálu regionální 
a nadregionální hromadné dopravy (vlakové a autobusové včetně MHD) je předpokládáno variantní řešení územní 
studie. Ve vztahu k realizaci nové trasy komunikace II/322, která bude vždy (nebo její dílčí úsek) podmínkou pro 
umístění nových aktivit do území (dopravní obsluha těchto ploch bude přípustná výhradně z prostoru nové 
komunikace, nikoli Palackého třídy), vymezí územní studie možnosti etapizace výstavby v tomto území. 

Palackého třída bude v tomto prostoru řešena jako dopravně zklidněná ulice s preferencí městské hromadné 
dopravy a pouze dopravní obsluhy území. Velký důraz bude položen na řešení veřejných prostranství, komunikačního 
propojení (pro pěší) mezi vlakovým a autobusovým nádražím (zařízením OV) a pohybem pěších směrem do centra 
města. Významný bude i navržený způsob provázání tohoto území s plochami zeleně ležícími severně za navrhovanou 
komunikací a provázání se sídlištěm Závodu Míru.  

Navrženo bude dořešení prostoru mezi objektem pošty a ulicí Hlaváčovou. 
Územní studie vymezí způsob dopravní obsluhy tohoto území a organizaci dopravy uvnitř, koncepční řešení 

technické infrastruktury.  
Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální případně minimální výšková 

hladina, kompozičně významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejné 
zeleně a veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení, průchody, studie 
navrhne plochy pro podzemní resp. nadzemní hromadný parking, autobusový terminál, plochy pro městskou 
hromadnou dopravu (zastávky a nástupní hrany).  

Řešení územní studie zohlední důsledky provozu na přilehlých komunikacích, případně budou navržena 
opatření k eliminaci těchto vlivů. 

 
 
2. Palackého - sever 

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu stávající zástavbou sídliště Závodu Míru, z východu ulicí 
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K Polabinám, na jihu Palackého třídou a na západě navrženým dopravním propojením.  
Hlavním cílem územní studie bude vytvořit v tomto území další jádro centra města s výrazným podílem 

městských prostorů (prostranství)  a veřejné zeleně, s průchody mezi Palackého třídou a sídlištěm Závodu resp. 
nábřežními partiemi levého břehu Labe (procházkové trasy po nábřeží). 

Územní studie vymezí stabilizovanou plochu pivovaru, dořeší plochy stávající obytné zástavby na 
jihozápadním a jihovýchodním okraji území. 

Studie vymezí dopravní koridory  a místa vjezdů pro dopravní obsluhu území, plochy veřejných prostranství a 
pěších propojení. Dopravní napojení území bude prioritně řešeno z navrhovaného dopravního propojení v severní 
části lokality. 

Navrženo bude využití ploch severně od navrhované komunikace s ohledem na sousední stávající obytné 
plochy sídliště Závodu Míru. 

Využití areálu bývalé továrny Prokop skýtá velké šance pro rozšíření a posílení funkcí městského centra. Tímto 
areálem bude vedeno nové především pěší propojení mezí Palacké třídou a nábř. Závodu Míru. Na toto propojení 
bude navázána plocha veřejné zeleně a plochy veřejných prostranství. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální případně minimální výšková 
hladina, kompozičně významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejné 
zeleně a veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení, průchody, studie 
navrhne plochy pro podzemní resp. nadzemní hromadný parking. Studie případně navrhne a prověří podmínky pro 
lokalizaci dominanty v tomto prostoru. 

 
 

3. Halda 
Území řešené územní studií je vymezeno ze severu tokem řeky Labe resp. Spojilského odpadu, z východu 

navrhovanou trasou komunikace I/36, na jihu ulicí Husova a ze západu ulicemi Mezi Mosty, Na Ležánkách, východním 
okrajem areálu bývalých pekáren a tokem Chrudimky.  

Plocha vymezená pro prověření územní studií je velice rozsáhlá a zahrnuje celou řadu funkčně odlišných 
území. Proto bude účelné etapovité zpracování územní studie. V první etapě bude řešeno celé území. Tato fáze 
dokumentace stanoví celkovou koncepci této části města. Svým řešením se pokusí spojit velmi různorodé části tohoto 
území a zapojit je do celkové struktury městského organismu. Cílem studie bude najít společného jmenovatele celého 
území a  této části města, která  byla dosud díky svému způsobu využití opomíjená, ale má obrovský prostorový a 
urbanistický potenciál a těsně přiléhá k historickému jádru a těžišti města,  dát patřičný význam a postavení ve 
struktuře města. Územní studie by měla podpořit vazby mezi řešeným územím a historickým jádrem, mezi městskými 
parky a nábřežím řek. Tato etapa by měla prověřit, zda je možno tuto část města řešit v podrobné územní studii jako 
celek, případně území rozdělit na jednotlivé části, které budou prověřeny samostatně. 

Územní studie se zaměří na tuto problematiku: 

• Park Na Špici (na severozápadě území) je již prověřován dokumentací, která bude sloužit jako 
podklad pro případné čerpání dotace.  

• Obytná zástavba - na východní okraj parku navazuje nově vznikající obytná zástavba. Obytná 
zástavby by mohla časem vzniknout i na území stávající zahrádkářské osady Ležánka. Na severním 
okraji území vzniká nová lokalita obytné rodinné zástavby a jsou vymezeny na ni navazující další 
zastavitelné plochy (území). Architektonicky významnou stavbou bude lávka přes Chrudimku, která 
propojí dva významné městské parky – Tyršovy sady a Park Na Špici. Studie prověří možnost 
provázání pěších komunikací v městských parcích s nábřežními komunikacemi, případně navrhne 
další možnosti propojení (pro pěší a cyklisty) mezi oběma břehy Chrudimky a tím posílí jejich 
vzájemnou provázanost (rozšíření centrální části města) 

• Lokalita Vrtána – území, které prochází funkční i prostorovou přestavbou, rozšiřuje městské centrum 
východním směrem. Ulice Na Ležánkách bude dotčena průchodem navrhovaného dopravního 
propojení z této ulice na komunikaci I/36. 

• Lokalita sádka, vodní plochy, tok Haldy a její břehová zeleň. 

• Severovýchodní část zástavby Husovy ulice – ulice Do Nového, Na židově,  výrobně obslužný areál 
„Tvar“ a plochy ležící mezi ním a navrhovanou trasou I/36. 

Územní studie prověří provázanost systému zeleně v návaznosti na systém ekologické stability. 
Prověřeno případně limitováno bude využití území. Vymezeny budou zastavitelné a nezastavitelné plochy. 

Stanoveny budou zásady prostorového uspořádání území a prostorové regulativy pro stavby v tomto území 
(maximální výšková hladina, kompozičně významné hrany uliční a stavební čára, koeficient zastavění) a to vždy 
s podmínkou respektování a ochrany stávajících dominant města a to především v důležitých pohledech a průhledech 
a dálkových pohledech na město, vymezeny budou plochy veřejné zeleně, případně veřejných prostranství, významné 
linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení.  

Řešení územní studie zohlední důsledky provozu na přilehlých komunikacích, případně budou navržena 
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opatření k eliminaci těchto vlivů. 
 
 

4. Dubina - sever 
Území řešené územní studií je vymezeno ze severu vodním tokem Halda, na východě navrhovanou 

křižovatkou a komunikací u areálu technických služeb, na jihovýchodě severní částí ulice Na Drážce a na západě 
navrhovanou trasou komunikace I/36. 

Studie bude řešit především problematiku tohoto území jako nového obytného souboru s významnou úlohou 
nového lokálního centra. Nové centrum musí být koncipováno tak, aby splnilo svoji úlohu nejen pro nově navrhované 
rozvojové plochy, ale částečně převezme úlohu centra i pro obytný soubor Dubina – jih. Jeho úloha bude posílena i 
navržením dostatečných kapacit pro dopravu v klidu, protože toto centrum bude obsluhovat nejen širší území v této 
části města, ale bude situováno při významném vstupu do města. Územní studie vymezí lokality pro jednotlivé funkce, 
stanoví zásady pro  jejich strukturu a prostorové uspořádání. Ve vazbě na komunikační systém lemující řešenou 
lokalitu, především pak okolí křižovatky Pracovna, budou řešeny např. plochy občanského vybavení, dopravy apod. 
Základní urbanistickou linií tohoto území by měla být spojnice (kompoziční osa) směřující na dominantu širšího území 
– Kunětickou horu.  

Územní studie vymezí způsob dopravní obsluhy tohoto území a organizaci dopravy uvnitř, koncepční řešení 
technické infrastruktury. Prověřena (v alternativách) bude možnost bezkolizního provázání stávajícího a navrhovaného 
obytného souboru (Dubina – jih a Dubina – sever) především pro pěší a cyklisty přes komunikaci I/36, která je 
navržena ve 4-pruhovém uspořádání. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, struktura 
zástavby, kompozičně významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejné 
zeleně a veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení, studie navrhne 
v dostatečné kapacitě plochy či zařízení dopravu v klidu např. pro hromadný parking, podzemní parkování u bytových 
objektů apod. 

Řešení územní studie zohlední důsledky provozu na přilehlých komunikacích, případně budou navržena 
opatření k eliminaci těchto vlivů. 

 
 

5. Fáblovka – severozápad 
Území řešené územní studií je vymezeno ze severu jižním okrajem zástavby podél ulice Hradišťská, na 

východě navrženým dopravním propojením komunikace I/36 a západním okrajem Starého Hradiště, na jihu stávající 
zástavbou občanského vybavení a na západě stávající zástavbou podél ulice Trnovská. 

Územní studie bude řešit v severní části území především obytnou zástavbu, která bude navazovat na stávající 
zastavěné části Ohrazenic. Podél drobné vodoteče bude respektován pás zeleně, který bude tvořit přirozenou hranici 
mezi oběma obytnými částmi – tj. zástavbou na severu a vícepodlažní smíšenou zástavbou v jižní části. Zároveň však je 
nutno respektovat návaznost obou území – především v trasách pro pěší a cyklisty. Zeleň bude rovněž lemovat 
východní okraj stávající zástavby v severní části Trnové.  

V jižní části lokality bude řešena vícepodlažní výstavba s podílem  obytných domů. Ty budou umisťovány 
mimo dosah negativních důsledků provozu na navržené komunikaci I/36. Podél komunikace budou navrženy plochy 
např. městského parteru s vysokým podílem zeleně, plochy pro dopravu v klidu a objekty, jejichž využití nebude 
v kolizi s provozem na komunikaci a budou tvořit barieru, která odcloní území ležící severněji. 

Územní studie vymezí způsob dopravní obsluhy tohoto území a organizaci dopravy uvnitř, koncepční řešení 
technické infrastruktury.  

Územní studie vymezí způsob dopravní obsluhy tohoto území a organizaci dopravy uvnitř, koncepční řešení 
technické infrastruktury.  

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně 
významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejné zeleně a veřejných 
prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení a plochy pro městskou hromadnou 
dopravu (zastávky a nástupní hrany).  

Řešení územní studie zohlední důsledky provozu na přilehlých komunikacích, případně budou navržena 
opatření k eliminaci těchto vlivů. 

 
 
6. Fáblovka – jihovýchod 

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu navrženým koridorem komunikace I/36, z jihovýchodu 
ulicí Hradeckou a jihozápadu ulicí Poděbradskou. 

Studie bude řešit poměrně rozsáhlé území, které na západě navazuje na stávající zástavbu supermarketů a 
obchodních zařízení, na východě pak na území využívané také především pro obchod, ale charakteru menších 
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specializovaných zařízení např. autosalony a autoservisy, prodejny autodoplňků  a další.  
Funkčně se bude jednat o smíšené území, které bude v sobě zahrnovat kromě objektů občanského vybavení i 

obytné vícepodlažní objekty. Ty budou umisťovány mimo dosah negativních důsledků provozu na navržené 
komunikaci I/36. Podél komunikace budou navrženy plochy např. městského parteru s vysokým podílem zeleně, 
plochy pro dopravu v klidu a objekty, jejichž využití nebude v kolizi s provozem na komunikaci a budou tvořit barieru, 
která odcloní území ležící jižněji. 

 Vzhledem k atraktivitě tohoto území lze očekávat i poměrně vysoké nároky na plochy a zařízení dopravy 
v klidu. Lokalita bude členěna na funkčně ucelené části, které budou prorůstat plochami veřejné zeleně. Organizace 
území bude definována sítí obslužných komunikací, na které budou navázány plochy veřejných prostranství. 

Studie stanoví koncepci obsluhy území technickou infrastrukturou včetně odstraňování odpadních a 
dešťových vod. Společně s touto problematikou bude řešeno i odvádění dešťových vod z komunikace I/36 (společné 
odvedení dešť. vod s řešením celé lokality, případně nezastavitelný pás zeleně podél komunikace využívaný pro tyto 
účely). Při dopravním řešení lokality, především její napojení na vnitřní dopravní síť, budou zohledněny již zpracované 
územně plánovací podklady a oborové studie, které problematiku dopravy v kontaktním území řešily. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně 
významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejné zeleně a veřejných 
prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení a plochy pro městskou hromadnou 
dopravu (zastávky a nástupní hrany).  

 
 
7. S. K. Neumanna – východ 

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu železniční tratí Praha – Česká Třebová, z východu tokem 
řeky Chrudimky, z jihu ulicí K Židovskému hřbitovu a ze západu ulicí S.K. Neumanna.  

Cílem územní studie je ve východní části lokality vytvoření předpokladů pro vznik kapacitního sportovně 
rekreačního zázemí města. Tato může být využita nejen pro nové aktivity, ale mohou do ní být přeneseny i některé 
stávající aktivity (zařízení) z provozně a prostorově nevyhovujících míst. 

Západní část území bude navržena převážně pro objekty občanského vybavení a vícepodlažní obytné objekty. 
Jižní část pak pro obslužné funkce vázané na dopravní systém. Východní část bude věnována sportovním a rekreačním 
aktivitám. Při návrhu využití těchto ploch budou respektovány skladebné části systému ekologické stability, především 
regionálního biokoridoru vázaného na tok řeky Chrudimky. Chráněny budou cenné přírodní partie, především břehové 
porosty a další plochy kvalitní vzrostlé zeleně. 

Konkrétní požadavky a skladba funkčního využití lokality budou stanoveny v zadání územní studie. 
Navržen bude systém vnitřní dopravní obsluhy, dopravní napojení tohoto území na vnitřní komunikační síť 

města. Dle navrhovaných kapacit objektů občanského vybavení budou v dostatečné kapacitě vymezeny plochy pro 
řešení dopravy v klidu. Stanovena bude a koncepce obsluhy území technickou infrastrukturou. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně 
významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění, hmotové parametry sportovních staveb), vymezeny 
budou plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení a 
plochy pro městskou hromadnou dopravu (zastávky).  . 

 
8. Na Spravedlnosti – sever 

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu železniční tratí Praha – Česká Třebová, z východu ulicí S. K. 
Neumanna, z jihu ulicí Na Spravedlnosti a ze západu ulicí Jana Palacha. 

Funkčně je území velice rozmanité a to jak funkčně, tak i prostorově. Studie by měla najít společného 
jmenovatele, který by celému území dal jednotící charakter. Bude se jednat o funkce obslužné, občanského vybavení, 
ale měly by být respektovány i stávající výrobní areály. Jejich provoz by měl být ale regulován, protože se jedná o 
centrum města a případné negativní dopady na okolí musí být eliminovány. 

Cílem územní studie bude modelovat toto území jako rozšíření centra města jižním směrem přes dopravní 
bariéry, propojí oba hlavní vstupy do centra z jihu – tj. ulice S.K. Neumanna a J. Palacha.  

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně 
významné hrany,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy veřejných prostranství, 
významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení a plochy pro dopravu v klidu.  

 
 
9. Pardubičky 

Území řešené územní studií je vymezeno ze severu ulicí Průmyslovou, z východu železniční tratí – 
Medlešickou přeložkou, ze západu ulicí Kyjevskou v upravené trase. 

Územní studie prověří možnosti využití lokality, která má potenciál stát se novým sekundárním centrem 
města v návaznosti na nové přestupní centrum integrovaného dopravního systému. Funkčně budou vymezeny plochy 
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sloužící právě dopravním funkcím – cestující veřejnosti, městské hromadné dopravě a dopravně v klidu. V návaznosti 
na železniční trať budou lokalizovány plochy s obslužnou funkcí. Ostatní plochy budou navrženy pro možnost využití 
pro širokou veřejnost, např. občanskou vybaveností. Tím bude odstraněn deficit, který tato část města pociťuje. 

Studie prověří podmínky pro obsluhu tohoto území technickou infrastrukturou, stanoveny budou zásady pro 
dopravní obsluhu lokality. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, případně 
podmínky hmotových parametrů staveb,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny budou plochy 
veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší propojení, plochy pro dopravu v klidu, 
plochy pro městskou hromadnou dopravu (zastávky, odstavné, případně parkovací plochy).  

 
 

10.  Milheimova ulice – sever 
Území řešené územní studií je vymezeno ze severu kolejištěm železničního nádraží Pardubice, na východě 

ulicí 17. Listopadu, na jihu ulicemi Na Staré Poště a Milheimova, na západě zástavbou podél ulic K Vápence a Pražská.  
Územní studie prověří možnosti a potenciál tohoto území z pohledu možného budoucího rozvoje jako 

možnosti rozšíření centra města směrem na jih a to i možné způsoby překonání stávajících bariér (železniční trať, 
„rychlodráha“). Koncepce řešení lokality a kontaktního území  by měla sledovat dlouhodobé cíle rozvoje města a 
nahradit tak periferní charakter území vhodnou městskou strukturou s vhodným funkčním využitím 

Studie prověří podmínky pro obsluhu tohoto území technickou infrastrukturou, stanoveny budou zásady pro 
dopravní obsluhu lokality. 

Stanoveny budou prostorové regulativy pro jednotlivé části území případně stavby (maximální výšková 
hladina, případně podmínky hmotových parametrů staveb,  uliční a stavební čára, koeficient zastavění), vymezeny 
budou plochy veřejných prostranství, významné plochy a linie veřejné či uliční zeleně, důležitá pěší a cyklistická 
propojení (i přes bariéry), plochy pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy).  

 
 

11. Staročernsko  
Území řešené územní studií navazuje na navrhovanou trasu komunikace I/2. Na severu je území vymezeno 

okrajovými částmi lesního masivu, na východě linií stávají komunikace z Černé za Bory  do Sezemic a ulicí na západním 
okraji zástavby sídla Staročernsko. Na jihu je vymezeno komunikací z Pardubic do Dašic a severní hranicí nové zástavby 
severně od komunikace z Pardubic do Dašic, na západě jihovýchodním okrajem lesa Pipenec a hranicí katastrálního 
území Spojil. 

Územní studie prověří možnosti tohoto atraktivního území s mnoha stavebními záměry. Tyto budou 
koordinovány s upřesněnou trasou resp. úpravou trasy navrhované komunikace I/ 2. Řešen bude způsob dopravní 
obsluhy ploch navazujících na tuto komunikaci. Zejména budou prověřeny podmínky pro obsluhu území technickou 
infrastrukturou (především zneškodňování a odvedení splaškových a srážkových vod apod.).  

Zohledněny budou případné důsledky vedení trasy D-O-L, resp. dlouhodobě chráněná a nevyužívaná území 
pro trasu D-O-L v kontextu s řešením této části města.  

Cílem řešení je nalezení vhodného funkčního využití ploch a jejich vzájemných vazeb. 
 
X. změny vymezily níže uvedené plochy, které budou prověřeny územní studií. Územní studie budou pořízeny 

do 31.12. 2015, budou schváleny pořizovatelem a vloženy do evidence územně plánovací dokumentace. 
 

Lány na Důlku – východ (lokalita X/14) 
Lokalita se nachází v k.ú. Lány na Důlku, ve východním cípu obce za místní vodotečí, jižně od místní komunikace – 
spojnice k obci Srnojedy. Lokalita je funkčně navržena pro bydlení nízkopodlažní předměstské. 
Územní studií budou stanoveny zásady prostorového uspořádání území, prostorové regulativy pro stavby RD v tomto 
území (maximální výšková hladina, kompozičně významné hrany uliční a stavební čáry, koeficient zastavění). 
Vymezeny budou plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství. Dopravní napojení, trasování a kapacita inženýrských 
sítí budou respektovat možnost dalšího rozvoje lokality. Vyřešen bude kvalitní přechod urbanizovaného území do 
volné krajiny, s cílem zachování krajinného rázu území a obrazu sídla v krajině. 
 
Hůrka – kasárna (lokalita X/45) 
Bývalý areál kasáren „Hůrka“ je vymezen z jihovýchodu komunikací na Sezemice ze severozápadu stávající zástavbou a 
ulicí Hůrka ze severovýchodu územní rezervou kanálu D-O-L. Jde o území s velkým potenciálem v rámci nového 
funkčního využití pro SMa – smíšené území městské, v poměrně blízké návaznosti na střed města. 
Územní studie dané lokality prověří organizaci území – dopravní napojení, trasy technické infrastruktury.  Stanoví 
zásady funkční regulace, prostorového uspořádání a blíže specifikuje prvky plošné a prostorové regulace (maximální 
výšková hladina, kompozičně významné hrany uliční a stavební čáry, koeficient zastavění). Vymezeny budou plochy 
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veřejné zeleně a veřejných prostranství. Vyřešen bude kvalitní přechod urbanizovaného území do volné krajiny, s cílem 
zachování krajinného rázu území a obrazu sídla v krajině. 
Součástí studie bude hluková studie, která prověří ochranu objektů před hlukem z komunikace I/36. 
 
Polabiny VI – sportovní areál (lokalita X/52) 
Lokalita se nachází v k.ú. Pardubice, mezi komunikací I/37, železničním koridorem a areálem Gymnázia Mozartova. 
Navazuje na plochy zeleně, které jsou součástí nadregionálního biokoridoru Labe a na stávající tenisový areál. Funkčně 
je lokalita vymezena jako přestavbové území RS – sportovní areály. 
Cílem územní studie bude stanovení zásad prostorového uspořádání území a prostorové regulace  pro stavby v tomto 
území (maximální výšková hladina, procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry) a to vždy 
s podmínkou respektování krajinného rázu. Cílem územní studie bude dále prověřit reálnou kapacitu území pro 
sportovní využití a stanovení požadavků na řešení dopravního napojení území, dopravní a technické infrastruktury. 
Vyřešeno bude propojení území (pěší trasy, cyklotrasy) na plochy každodenní městské rekreace vázané na zeleň podél 
řeky. 
V maximální míře bude respektována stávající vzrostlá zeleň (součástí studie bude dendrologický průzkum). Vyřešen 
bude kvalitní přechod urbanizovaného území do „městské“ krajiny – nivy Labe, s cílem zachování krajinného rázu 
území a obrazu sídla v krajině. 
Součástí studie bude hluková studie, která prověří ochranu objektů před hlukem z navazující komunikace a zároveň 
stanoví provozní parametry areálu, které zajistí ochranu před hlukem navazujících objektů bydlení a občanské 
vybavenosti. 
 
Svítkov – území Pražská – U Moruší (lokalita X/111, 115, 140) 
Lokalita je vymezena z jihu komunikací ul. Pražská, ze západu zahradami rodinných domů při ul. U Bylanky, ze severu 
ul. 8. května a U Moruší a z východu ul. Branecká a Popovická. Funkčně je lokality vymezena jako přestavbové území 
pro bydlení, občanskou vybavenost, smíšené funkce. Lokalita zahrnuje stávající menší výrobní areál a areál benzinové 
pumpy. 
Územní studie dané lokality prověří organizaci území – dopravní napojení, trasy technické infrastruktury. Bude 
navrženo logické propojení stávajících komunikací v lokalitě (vybudované komunikace, komunikace s územním 
rozhodnutím). Blíže budou vyspecifikovány funkční regulace lokality, respektující limity využití území (především 
hluková zátěž z komunikace a stávající výroby). Stanoveny budou zásady prostorového uspořádání, prvky plošné a 
prostorové regulace. Vymezeny budou plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně, významné linie vysoké či uliční 
zeleně, důležitá pěší a cyklistická propojení. Vyřešen bude kvalitní přechod urbanizovaného území do zeleně 
(biokoridor procházející napříč územím). 
 
Svítkov – sportovní areál u Zlaté přilby (lokalita X/139) 
Rozsáhlá přestavbová lokalita RS – sportovní areály ve Svítkově je z jihu vymezena komunikací ul. Pražská a na ni 
navazujícím lesíkem, ze západu lesními pozemky, ze severu řadovými garážemi a z východu komunikací při 
Plochodrážním stadionu. 
Cílem územní studie bude prověřit reálnou kapacitu území a následné stanovení zásad funkčního uspořádání území 
jako sportovního areálu celoměstského významu. Studie dále stanoví požadavky na řešení dopravní a technické 
infrastruktury. Bude stanoveno prostorové uspořádání území a prostorové regulace pro stavby v tomto území 
(maximální výšková hladina, procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry). Vymezeny 
budou plochy veřejné zeleně, veřejných prostranství, důležitá pěší a cyklistická propojení. Vyřešen bude kvalitní 
přechod urbanizovaného území do volné krajiny, s cílem zachování krajinného rázu území a obrazu sídla v krajině. 
Součástí studie bude hluková studie, která prověří ochranu objektů před hlukem z komunikace I/2. 
 
Dražkovice – západ (lokalita X/162) 
Zastavitelné území funkční plochy BP – bydlení nízkopodlažní předměstské a VS – výrobní služby 143/z je vymezeno ze 
západu komunikací I/37 a z východu stávající zástavbou Dražkovic. 
V území budou vymezeny napojovací body a trasy dopravní a technické infrastruktury, které by kvalitně obsloužily celé 
území. Studie prověří míru zastavitelnosti území a v tomto smyslu dá jednoznačná doporučení pro řešení lokality 
v novém územním plánu. Budou stanoveny zásady prostorového uspořádání území. Dále budou stanoveny prostorové 
regulativy pro stavby RD v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně významné hrany uliční a stavební 
čára, koeficient zastavění) a objektů výrobních služeb vycházející ze stávajícího charakteru zástavby Dražkovic. 
Vymezeny budou plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší a 
cyklistická propojení. Řešení územní studie zohlední důsledky provozu na přilehlých dopravních trasách, případně 
budou navržena opatření k eliminaci těchto vlivů. Vyřešen bude kvalitní přechod urbanizovaného území do volné 
krajiny, s cílem zachování resp. Zkvalitnění krajinného rázu území a obrazu sídla v krajině. 
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Dražkovice – východ (lokalita X/163) 
Území východně od okraje zástavby  Dražkovic zahrnuje zastavitelné území BP – bydlení předměstské 146/z a 
navazující výhledovou plochu pro bydlení. 
V území budou stanoveny zásady prostorového uspořádání území, vymezeny trasy dopravní a technické 
infrastruktury, které kvalitně obslouží celou lokalitu. Dále budou stanoveny prostorové regulativy pro stavby RD 
v tomto území (maximální výšková hladina, kompozičně významné hrany uliční a stavební čára, koeficient zastavění) 
vycházející ze stávajícího charakteru zástavby Dražkovic. Vymezeny budou plochy veřejných prostranství, veřejné 
zeleně, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší a cyklistická propojení. Řešení územní studie zohlední 
důsledky provozu na přilehlých dopravních trasách, případně budou navržena opatření k eliminaci těchto vlivů. 
Vyřešen bude kvalitní přechod urbanizovaného území do volné krajiny, s cílem zachování resp. Zkvalitnění krajinného 
rázu území a obrazu sídla v krajině. 
 
Halda (lokalita X/167) 
Územní studie Halda je vymezena, včetně stanovení cílů a účelu, v rámci VI. změn územního plánu. Součástí X. změn je 
pouze rozšíření rozsahu řešeného území o přestavbovou lokalitu SM – smíšené území městské areálu automatických 
mlýnů (registrovaná kulturní památka) a pekáren. Areál bude zařazen do výčtu problematik, na které se územní studie 
zaměří. Součástí studie bude hluková studie, která prověří podmínky ochrany před hlukem v případě dočasného 
ponechání částí výrobních aktivit v lokalitě. 
 
Areál Telegrafie (lokalita X/169) 
Dnes prakticky nevyužívaný areál bývalé Telegrafie je vymezen ze severu železniční tratí, z východu ulicí Zelená, z jihu 
zahradami rodinných domů a ze západu ulicí Kyjevská – nadjezdem u nemocnice. Funkčně je lokalita vymezena jako 
přestavbové území SM – smíšené území městské. 
Územní studie vyřeší především dopravní napojení lokality ve vazbě na nadjezd a areál nemocnice. Územní studie dále 
prověří možnosti využitelnosti stávajících objektů. Navrhne organizaci území a funkční systém obslužnosti území 
s ohledem na širší vztahy v území a v koordinaci se stávající zástavbou. Rozvrhne jednotlivé funkční plochy v území. 
Bude stanoveno prostorové uspořádání území a prostorové regulace pro stavby v tomto území (maximální výšková 
hladina, procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry). 
Cílem studie je stanovit podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a jeho důstojné 
začlenění do struktury centra města. 

 
 

Areál Tesla zámeček (lokalita X/170) 
Výrobní areál Tesla zámeček je vymezen z jihu ulicí Průmyslová, ze západu železniční tratí, ze severu ulicí U Zámečku a 
z východu ulicí Odbojářů a areálem národní kulturní památky Zámeček. Součástí areálu je registrovaná kulturní 
památka Larischova vila. Funkčně je lokalita vymezena jako přestavbové území SMa – smíšené území městské 
specifické. 
Cílem studie je navržení organizace lokality a jejího funkčního členění tak, aby bylo možno území využít i pro nevýrobní 
funkce např. sociální zázemí zaměstnanců, vzdělávání, ubytování atd. Územní studie prověří možnosti využitelnosti 
stávajících objektů. Studie navrhne organizaci území a funkční systém obslužnosti území s ohledem na širší vztahy 
v koordinaci se stávající zástavbou. Bude stanoveno prostorové uspořádání území a prostorové regulace pro stavby 
v tomto území (maximální výšková hladina, procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry) 
s ohledem na navazující zástavbu rodinných domů, navazující zeleň a areál národní kulturní památky Zámeček. 
V maximální míře bude respektována stávající zeleň v areálu i zeleň bezprostředně navazující, budou navrženy kroky 
k její revitalizaci. Dále budou navržena opatření, která povedou k důstojnému začlenění a využití Larischovy vily. 
Cílem studie je stanovit podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a jeho důstojného 
začlenění do struktury města. 
Součástí studie bude hluková studie, která prověří podmínky ochrany před hlukem ze silniční a železniční dopravy. 
Lokalita bude dopravně napojena v souladu s projektovou dokumentací přeložky I/2. Bude respektováno ochranné 
pásmo lesa. 
 
Letní stadion (lokalita X/173) 
Lokalita „letního stadionu“ je vymezena z jihu ulicí Sukova, ze západu komunikací Hradecká, ze severu řekou Labe a 
z východu hranicí kulturní památky zámek Pardubice. Funkčně je lokalita vymezena jako přestavbové území SCa – 
smíšené území centrální specifické. 
Patří mezi nejlukrativnější přestavbová území v rámci města v bezprostřední blízkosti historického jádra, s potenciálem 
vzniku nového kulturně, administrativně, společensko, správního centra. 
Územní studie stanoví podrobné funkční členění území. Prověří organizaci území – dopravní napojení, trasy technické 
infrastruktury s cílem maximálně zklidnit a společensky oživit nábřeží Labe. Studie dále stanoví zásady prostorového 
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uspořádání a blíže specifikuje prvky plošné a prostorové regulace (maximální výšková hladina, procento zastavění, 
kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry). Vymezeny budou plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně, 
významné linie vysoké a uliční zeleně, důležitá pěší a cyklistická propojení. Stanoví podmínky ochrany dominanty 
národní kulturní památky zámek Pardubice, městské památkové rezervace a krajinného rázu města (podzámčí, řeka 
Labe a její niva). 
Cílem studie je stanovit podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a jeho důstojného 
začlenění do struktury města. 
 
Masarykova kasárna (lokalita X/174) 
Dnes již armádou nevyužívaný areál Masarykových kasáren je vymezen z jihu ulicí Pod břízkami, ze západu ulicí 
Chrudimská, ze severu ulicí Svobody a z východu ulicí S. K. Neumanna. Funkčně je lokalita vymezena jako přestavbové 
území SM – smíšené území městské. 
Územní studie prověří možnosti využitelnosti stávajících objektů. Navrženo bude dopravní napojení areálu na 
plánovaný jihovýchodní obchvat  města. Studie navrhne organizaci území a funkční systém obslužnosti území 
s ohledem na širší vztahy v území a koordinaci se stávající zástavbou. Rozvrhne jednotlivé funkční plochy v území. 
Bude stanoveno prostorové uspořádání území a prostorové regulace pro stavby v tomto území (maximální výšková 
hladina, procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry). Součástí řešení bude revitalizace 
Zborovského náměstí. 
Cílem studie je stanovit podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a jeho důstojného 
začlenění do struktury centra města. 
 
Staré Labe (lokalita X/176) 
Lokalita „slepého ramena“ východně od průtahu I/37 městem a severně od toku Labe je součástí regionálního a 
nadregionálního biokoridoru. Lokalita „slepého ramena“ východně od průtahu II/324 městem a severně od toku Labe 
je součástí regionálního biocentra vloženého do nadregionálního biokoridoru. Funkčně je lokalita vymezena pro KR – 
zeleň krajinná rekreační. 
Územní studie této specifické lokality navrhne funkční systém území se zachováním krajinného rázu lokality. 
S minimálním dopadem na ní a stanoví podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a 
jeho důstojného začlenění do struktury centra města. 
 
Cihelna – sportovní areál (lokalita X/178) 
Území vymezené z jihu tokem Labe, ze západu ulicí Kunětická, ze severu zástavbou rodinných domů lokality Cihelna 
má předpoklad vzniku celoměstské rekreačně-sportovní zóny s vazbou na stávající koupaliště a areálu sportovišť 
univerzity. 
Cílem územní studie bude prověřit reálnou kapacitu území jako sportovní zóny celoměstského významu s maximálním 
ohledem na krajinný ráz a stávající vzrostlou zeleň. Studie navrhne organizaci území a funkční systém dopravní a 
technické obslužnosti území s ohledem na širší vztahy v území a v koordinaci se stávající zástavbou. Stanoveny budou 
zásady prostorového uspořádání území a prostorová regulace pro stavby v tomto území (maximální výšková hladina, 
procento zastavění, kompozičně významné hrany, uliční a stavební čáry) a to vždy s podmínkou respektování 
krajinného rázu. V maximální míře bude respektována stávající vzrostlá zeleň (součástí bude dendrologický průzkum). 
Vymezeny budou plochy veřejné zeleně, veřejných prostranství, významné linie vysoké či uliční zeleně, důležitá pěší a 
cyklistická propojení. 
 
Podkova (lokalita X/182) 
Lokalita se nachází mezi komunikací I/37, lokálním biocentrem LBC 7 – Podkova a řekou Labe (nadregionální 
biokoridor). Zahrnuje i stávající areál autocvičiště. 
Současně zastavěný areál autocvičiště je v rámci změn zařazen do přestavbového území OZ – občanská vybavenost 
základní. Důvodem změny je umožnit transformaci areálu stávajícího autocvičiště na zařízení občanské vybavenosti 
sloužící široké veřejnosti s možností využití přilehlé zeleně k rekreačním účelům. 
Územní studie této specifické lokality navrhne funkční systém území se zachováním krajinného rázu lokality, 
s minimálním dopadem na ní a stanoví podmínky pro vytvoření logického a zejména urbanisticky fungujícího území a 
jeho důstojného začlenění do struktury města, především městského nábřeží. Stanoví prostorovou regulaci 
v zastavěné části lokality a vymezí možnosti rekreačního využití zelených ploch při zachování plné funkčnosti zeleného 
pásu Labské nivy (především její průchodnosti) a zachování pěší a cyklotrasy podél komunikace I/37.  

 
XV. změny 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie 

Zpracování územní studie je požadováno pro lokalitu XV/13. 
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Lokalita označená v územním plánu kódem 106/z je nově zařazena do funkční plochy OV – občanská 
vybavenost vyšší. Vzhledem k tomu, že zde lze předpokládat výstavbu více objektů občanské vybavenosti (o max. 
výměře do 2500m

2
) je zde nutno regulovat záměry investorů územní studií. Územní studie dané lokality prověří 

organizaci území – dopravní napojení na nadřazenou komunikační síť, trasy technické a dopravní infrastruktury. Plně 
respektován bude koridor rezervy přeložky komunikace I/2 vymezený v ZÚR Pardubického kraje, zpřesněný v VI. 
Změnách ÚPmP. Studie stanoví zásady prostorového uspořádání a blíže specifikuje prvky plošné a prostorové 
regulace. 

Územní studie bude registrována v evidenci územně plánovací činnosti nejpozději do čtyř let ode dne nabytí 
účinnosti XV. Změny Územního plánu města Pardubice  
 
 Při rozhodování o změnách v území budou zohledněny, resp. respektovány v územních studiích stanovené 
koncepční, provozní a organizační zásady (např. koncepce dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 
vč. veřejné zeleně), zásady urbanistické kompozice /lokalizace dominant, významná nároží, průhledy, kompoziční osy 
apod./ a podmínky prostorového uspořádání. Od těchto zásad, vyjma zásad urbanistické kompozice, je možno se v 
odůvodněných případech odchýlit, pokud bude prokázáno, že se jedná o lepší nebo srovnatelné řešení s ohledem na 
veřejné zájmy, které neovlivní stanovené vazby a zásadyuspořádání v území. 
 
Lhůta pro vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena na 5 let od vydání XVIIb-1. 
Změny ÚPm Pardubice. 

 
 
 

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území  podmíněno vydáním regulačního plánu, 

zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu 

nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání. 

 
XVIIb-1. Změna vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu: 

1. XVIIb-1/5 – regulační plán na žádost 
2. XVIIb-1/93a – regulační plán z podnětu. Jelikož je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné 

osoby, podmiňuje se úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem, na 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává a na mapové podklady (§ 63 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů). 

 Regulační plán bude vydán do 5 let od nabytí účinnosti XVIIb-1. Změny. 
 
 

Zadání regulačního plánu XVIIb-1/5: „ Dražkovice – západně od I/37“ 

 Účelem regulačního plánu je zejména prověření území a stanovení podrobnějších podmínek pro využití 
vymezeného území, koordinace vzájemného uspořádání jednotlivých záměrů, stanovení prostorových podmínek pro 
umisťování staveb a zařízení v souladu s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Regulační plán prověří a 
navrhne možnosti dopravního napojení vymezeného území, možnosti napojení na technickou infrastrukturu. Dále vymezí 
plochy veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace a další související veřejná dopravní a technická 
infrastruktura zajišťující optimální obsluhu vymezeného území a další veřejná prostranství, jejichž převážnou část budou 
tvořit plochy veřejné zeleně, plochy s prioritou pohybu pěších apod. 
 Cílem rozvoje území je zvýšení kvality vybavení především nadřazené silniční sítě, rozšíření nabídky služeb pro 
motoristy a cestující veřejnost.  

a) Vymezení řešeného území  

Území se nachází na jihozápadním okraji katastrálního území Dražkovice. Vyplňuje prostor mezi trasou silnice I/37, 
III/32226, západním okrajem katastrálního území Dražkovice a bezejmennou vodotečí, která přitéká do řešené 
lokality od východu, kříží trasu silnice I/37 a jako pravostranný přítok se vlévá do Jesenčanského potoka. 

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Regulační plán vymezí v souladu s územním plánem zejména: 

• Pozemky pro občanské vybavení sloužící zejména motoristům (vybavenost silniční sítě) 

• Pozemky pro dopravu v klidu 

• Pozemky veřejných prostranství určené pro parkově upravené plochy, pro plochy s prioritou pohybu 
pěších 

• Pozemky pro plochy izolační zeleně 
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Regulační plán prověří a vymezí v souladu s územním plánem zejména: 

• Pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace, případně komunikace pro 
pěší nebo cyklisty 

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb: 

Regulační plán prověří a stanoví zejména: 

• Podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s územním plánem (stavební 
čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od pozemků nadřazené dopravní sítě, výšku a charakter 
zástavby, zastavitelnost pozemků) 

• Prostorové podmínky pro uspořádání veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní 
komunikace (např. šířky komunikací, chodníků, cyklostezek, pásů zeleně, parkovacích stání apod. 
včetně umístění technické infrastruktury 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

• Řešení regulačního plánu bude v souladu s požadavky na ochranu přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot stanovených územním plánem. 

• Řešení zohlední vodohospodářské poměry v území, otevřené odvodňovací příkopy s břehovou zelení 

• Při řešení objektů bude posuzováno jejich uplatnění v dálkových pohledech, velké objemy objektů 
budou vhodným způsobem členěny, plochy budou dle prostorových možností doplněny pásem 
izolační zeleně  

• Objekty budou umisťovány tak, aby nevhodným umístěním nezhoršovaly rozhledové poměry na 
přiléhajících pozemních komunikacích 

• Maximálně bude chráněna stávající kvalitní zeleň v území 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Občanské vybavení: regulační plán vymezí pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení, převážně komerčního 
charakteru – vybavení ve vazbě na nadřazenou silniční síť, vybavení a služby pro motoristy a cestující veřejnost (např. 
čerpací stanice pohonných hmot, zařízení pro stravování /rychlé občerstvení, restaurace/, zařízení pro ubytování 
/motel/ apod.) 
Veřejná prostranství: viz požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Dopravní infrastruktura: regulační plán prověří a navrhne: 

• způsob dopravního napojení řešeného území na navazující silniční síť  

• systém vnitřní dopravní obsluhy území 

• pozemky pro dopravu v klidu (dle stanovených potřeb budou vymezeny pozemky v dostatečné kapacitě 
pro jednotlivá zařízení občanského vybavení) 

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně vymezí trasy, pozemky nebo koridory pro stavby a zařízení 
pro obsluhu řešeného území technickou infrastrukturou 

f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

Nepředpokládá se potřeba vymezení veřejně prospěšných staveb ani opatření, které vyplynou z řešení regulačního 
plánu. 

g) Požadavky na asanace 

Bez požadavku. 

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů (například požadavky na 

ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných 

surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

• Požadavky vyplývající z ÚAP 
Regulační plán vyhodnotí a zapracuje případné hodnoty, limity  a záměry obsažené v Územně analytických 
podkladech města, ORP a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zapracuje zjištění, vyhodnocení a určení 
problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území 

• Požární ochrana 
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně 

• Ochrana veřejného zdraví 
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se ochrany veřejného zdraví zejména zákon č. 258/2000 Sb., 
zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• Civilní ochrana 
Bez požadavků. 

• Obrana a bezpečnost státu 
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Řešení regulačního plánu zohlední Zájmové území ministerstva obrany pro nadzemní stavby – pro veškerou 
nadzemní výstavbu, ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku Letiště Pardubice 

• Ochrana ložisek nerostných surovin 
Bez požadavků. 

• Ochrana před povodněmi 
Bez požadavků. 

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

Bez požadavků 

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na 

životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

Řešené území nepodléhá zvláštním požadavků chráněných území, přírodních parků a územního systému ekologické 
stability ani evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti, proto je možno vyloučit významný vliv na EVL a 
ptačí oblasti. 
Protože nelze vyloučit v řešeném území umístění záměru, který může podléhat posouzení dle přílohy č.1 k zákonu č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod 10.6 – lze 
dovodit, že může být požadováno zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

Plánovací smlouva bude uzavřena na realizaci zejména veřejných prostranství a veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. 
Dohoda o parcelaci není požadována. 

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter 

území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Obsah regulačního plánu včetně jeho odůvodnění bude řešen v rozsahu podle přílohy č.11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Výkresy grafické části regulačního plánu včetně jeho odůvodnění budou zpracovány v měřítku 1:1000, výkres 
předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:2000, výkres širších vztahů v měřítku územního plánu města 
1:5000. 
Výkresy dokumentující technické řešení dopravní a technické infrastruktury (základní příčné a podélné řezy, pokud 
budou dokumentovány) budou zpracovány v přiměřeném měřítku 
Regulační plán bude předán: 

• S žádostí o vydání regulačního plánu v souladu s §66, odst. 3 včetně dalších náležitostí - 2 vyhotovení 
upraveného návrhu regulačního plánu na základě stanovisek dotčených orgánů. Součástí každého 
paré  bude datový nosič s digitální podobou regulačního plánu (data ve formátu PDF). 

• Ve 4 vyhotoveních pro vydání. Součástí každého paré bude datový nosič s digitální podobou 
regulačního plánu (data ve formátu PDF.  

 

 
 

Zadání regulačního plánu XVIIb-1/93a: „ Rosice nad Labem severovýchod – západně od I/37“ 

 Účelem regulačního plánu je zejména prověření území a stanovení podrobnějších podmínek pro využití 
vymezeného území, koordinace záměru s omezeními vyplývajícími z rozsahu ochranných pásem limitů využití území, 
stanovení prostorových podmínek pro umisťování staveb a zařízení v souladu s územním plánem a s cíli a úkoly 
územního plánování. Regulační plán prověří a navrhne možnosti dopravního napojení vymezeného území, možnosti 
napojení na technickou infrastrukturu. Dále vymezí plochy veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní 
komunikace zajišťující zejména dopravní obslužnost lokality, a plochy a koridory pro technickou infrastrukturu 
zajišťující optimální obsluhu vymezeného území.   

a) Vymezení řešeného území  

Území se nachází na severovýchodním okraji katastrálního území Rosice nad Labem. Vyplňuje prostor mezi trasou 
silnice I/37 na východě, koridorem železnice spolu s paralelně vedenou místní komunikací na západě, stávajícím 
areálem ležícím severně od odbočení místní komunikace z I/37 na severním okraji zástavby sídla Rosice nad Labem  
na jihu a plochou PUPFL na severu. 

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Regulační plán vymezí v souladu s územním plánem pozemky pro výrobu a skladování, především pak: 
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• Pozemky pro jednotlivé stavby a zařízení v areálu: 

o stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
o stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást areálu 
o stavby a zařízení pro administrativu a provozní zázemí jako součást areálu 
o stavby a zařízení pro skladování a nakládání s odpady produkovanými činností 

provozovanou v areálu 

• Pozemky manipulačních ploch 

• Pozemky pro dopravu v klidu 

• Pozemky pro plochy zeleně 

Regulační plán prověří a vymezí v souladu s územním plánem zejména: 

• Pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace, případně komunikace pro 
pěší nebo cyklisty zajišťující dopravní napojení areálu 

c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb: 

1. Regulační plán prověří a stanoví zejména: 

• Podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s územním plánem (stavební 
čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od pozemků nadřazené dopravní sítě, výšku a charakter 
zástavby, zastavitelnost pozemků) 

• Prostorové podmínky pro uspořádání veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní 
komunikace (např. šířky komunikací, chodníků, cyklostezek, pásů zeleně, parkovacích stání apod. 
včetně umístění technické infrastruktury 

2. Stavby budou umisťovány s ohledem na navazující plochy lesa tak, aby nebyl vyvoláván tlak na omezení funkce 
plochy PUPFL, zejména aby nebylo nutno kácet současné nebo budoucí vzrostlé dřeviny z důvodu ohrožení staveb 
při jejich vývratu 

3. Maximální výška zástavby bude stanovena s ohledem na navazující výšku lesního porostu, tj. zástavba nebude 
významně převyšovat okolní porost (např. max. výška zástavby 15 m od nejnižšího místa průniku obvodové 
konstrukce stavby rostlým terénem) 

4. Stanoven bude: 

•  maximální koeficient zastavění  

•  min. koeficient zeleně, který zohlední možnosti odvedení srážkových vod (zasakování, akumulace a 
případné další využití srážkové vody) 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

• Řešení regulačního plánu bude v souladu s požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot stanovených územním plánem. 

• Řešení zohlední vodohospodářské poměry v území,  

• Maximálně bude chráněna stávající kvalitní zeleň v území, resp. s ohledem na provozní vazby a 
prostorové nároky záměru bude minimalizován plošný rozsah ploch určených k plošnému vykácení 

e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Občanské vybavení: regulační plán vymezí pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení jako součásti 
areálu 

Veřejná prostranství: S ohledem na skutečnost, že se jedná o záměr provozně uzavřeného areálu, nepředpokládá 
se v rámci areálu vymezení veřejných prostranství přístupných bez omezení 

Dopravní infrastruktura: regulační plán prověří a navrhne: 

• způsob dopravního napojení areálu na nadřazenou i místní síť pozemních komunikací  

• systém vnitřní dopravní obsluhy území 

• pozemky pro dopravu v klidu  

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně vymezí trasy, pozemky nebo koridory pro stavby a 
zařízení pro obsluhu řešeného území technickou infrastrukturou 
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f) Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 

Nepředpokládá se potřeba vymezení veřejně prospěšných staveb ani opatření, které vyplynou z řešení regulačního 
plánu. 

g) Požadavky na asanace 

Bez požadavku. 

h) Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů (například požadavky na 

ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných 

surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 

• Požadavky vyplývající z ÚAP 

Regulační plán vyhodnotí a zapracuje případné hodnoty, limity  a záměry obsažené v Územně analytických 
podkladech města, ORP a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zapracuje zjištění, vyhodnocení a určení problémů 
k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje území 

• Požární ochrana 

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně 

• Ochrana veřejného zdraví 

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se ochrany veřejného zdraví zejména zákon č. 258/2000 Sb., 
zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

• Civilní ochrana 

Bez požadavků. 

• Obrana a bezpečnost státu 

Bez požadavku 

• Ochrana ložisek nerostných surovin 

Bez požadavků. 

• Ochrana před povodněmi 

Bez požadavků. 

i) Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

Bez požadavků 

j) Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na 

životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

Řešené území nepodléhá zvláštním požadavků chráněných území, přírodních parků a územního systému ekologické 
stability ani evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti, proto je možno vyloučit významný vliv na EVL a 
ptačí oblasti. 

Protože nelze vyloučit v řešeném území umístění záměru, který může podléhat posouzení dle přílohy č.1 k zákonu č. 
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bod 10.6 – lze 
dovodit, že může být požadováno zpracování posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

Plánovací smlouva není požadována. 

Dohoda o parcelaci není požadována. 

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter 

území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Obsah regulačního plánu včetně jeho odůvodnění bude řešen v rozsahu podle přílohy č.11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Výkresy grafické části regulačního plánu včetně jeho odůvodnění budou zpracovány v měřítku 1:1000, výkres 
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předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:2000, výkres širších vztahů v měřítku územního plánu města 
1:5000. 

Výkresy dokumentující technické řešení dopravní a technické infrastruktury (základní příčné a podélné řezy, pokud 
budou dokumentovány) budou zpracovány v přiměřeném měřítku. 

Regulační plán bude předán: 

• Návrh regulačního plánu pro společné jednání (§ 65 Stavebního zákona) ve 2 vyhotoveních kompletních 
tiskových paré. Součástí každého paré bude datový nosič s digitální podobou regulačního plánu (data ve 
formátu PDF). 

• Upravený návrhu regulačního plánu pro řízení o regulačním plánu ve 2 vyhotoveních kompletních tiskových 
paré. Součástí každého paré bude datový nosič s digitální podobou regulačního plánu (data ve formátu PDF). 

•  Regulační plán bude předán v počtu 4 kompletních paré (výtisky textové a grafické části). Součástí každého 
paré regulačního plánu bude CD s daty regulačního plánu ve formátu PDF, georeferencovaný rastrový obrázek 
(např. TIFF vč. TFW) a vektorová data ve formátech DWG nebo DGN nebo SHP v souřadném systému S- JTSK. 

 

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

 
Pro plochu změny XVIIb-1/93a je stanovena podmínka etapizace: 

• v ploše nelze umístit stavbu hlavní do doby, než bude pozemek parc. č. 129/3 v k. ú. Trnová (cca 3,8 ha), která je 
dle platného územního plánu součástí plochy lesa (PL- plocha navržená k zalesnění), plnit funkci lesa (bude 
součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa - dále jen „PUPFL“) a bude provedeno jeho zalesnění. 

 
 

m)o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat architektonickou 
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

 
Architektonicky významnými stavbami budou nově řešené lávky přes řeky, především v kontaktu s Městskou 
památkovou rezervací resp. v jejím ochranném pásmu. 
 
(XVIIa. Změna) 

• stavba pro bydlení na parcele.č. 507/2. 
 

 
 
 
 
Seznam nemovitých kulturních památek se rozšiřuje o nově vyhlášenou kulturní památku: 

• rejstř.č. 101590 – archeologickou lokalitu v rozsahu pozemků 52/10 a 52/26, k.ú. Pardubičky 
Podléhá mezinárodní ochraně stanovené maltskou konvencí – v budoucích úpravách územního plánu bude 
řešena změna funkčního využití této lokality na funkční plochu Zvu – zeleň městská všeobecná – parkově 
upravené plochy. 
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Příloha č. 1 
 

Vyhlášky m ěsta Pardubice č. 42/2001 
o závazných částech Územního plánu m ěsta Pardubice 

 
Regulativy využití funk čních ploch 

 
 
Uspořádání správního území města je v Územním plánu města Pardubice členěno do 
následujících funkčních ploch: 
 
1. Bydlení vícepodlažní městské – BM  
2. Bydlení vícepodlažní sídlištní – BS   
3. Bydlení nízkopodlažní předměstské – BP  
4. Bydlení nízkopodlažní venkovské – BV  
5. Smíšené území jádrové – SJ  
6. Smíšené území centrální – SC  
7. Smíšené území centrální specifické - SCa 
8. Smíšené území městské – SM 
9. Smíšené území městské specifické - SMa 
10. Smíšené území předměstské – SP 
11. Občanská vybavenost základní – OZ  
12. Občanská vybavenost vyšší – OV 
13. Občanská vybavenost koncentrovaná – OK 
14. Výroba průmyslová – VP 
15. Výroba lehká – VL 
16. Výroba lehká specifická - VLa 
17. Výroba lehká v lokalitě Městské industriální zóny (MIZ) – VLf  
18. Výrobní služby – VS 
19. Zemědělská výroba živočišná – AZ  
20. Specifické plochy pro bezpečnostní složky – NS  
21. Sportovní areály – RS  
22. Rekreační areály – RR 
23. Technická vybavenost – TV  
24. Nakládání s odpady a odpadními vodami – TO  
25. Městský parter – MP  
26. Systém silniční dopravy 
27. Hlavní plochy dopravních systémů – DH  
28. Plochy hromadných parkingů a garáží – DP  
29. Plochy garáží – DG 
30. Zeleň městská všeobecná – ZV  
31. Zeleň městská všeobecná, archeologické naleziště - ZVa 
32. Zeleň izolační – ZI  
33. Zeleň rekreační – ZR 
34. Zeleň hřbitovů – ZH 
35. Areály zahradnictví – ZA  
36. Zeleň krajinná – KZ 
37. Zeleň krajinná rekreační – KR 
38. Zeleň významná pro tvorbu krajiny – KK 
39. Plochy individuální rekreace – PR 
40. Vodní plochy a toky – PV 
41. Plochy zemědělsky využívané půdy – PZ  
42. Plochy plnící funkci lesa – PL  
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F u n k č n í   p l o c h a : 
H l a v n í   p l o c h y   d o p r a v n í c h   s  y s t é m ů  - D H 
 
Hlavní plochy dopravních systémů jsou územím sloužícím zajištění provozu všech druhů doprav – 
silniční, železniční, letecké i vodní – které do něj vstupují (letecká doprava), nebo ve vyčleněných 
liniích dopravních systémů procházejí řešeným územím. 
Tvořeny jsou odbavovacími plochami, nástupišti, nakládacími rampami a hranami, plochami a 
budovami pro manipulaci a skladování přepravovaného zboží, plochami a budovami pro 
odstavování vozidel a mechanizmů, opravnami a čerpacími stanicemi. 
 
Přípustné využití hlavní: 
• pro systém železniční dopravy DHz: 

• vlaková nádraží městského a regionálního významu se stavbami a technickými zařízeními 
zajišťujícími železniční provoz 

• staniční kolejiště 
• depa, dílny, opravny, zkušebny 

• pro systém silniční dopravy DHs: 
• autobusová nádraží se zařízeními zajišťujícími hromadnou přepravu osob 
• garáže, odstavné a parkovací plochy dopravních prostředků a mechanizmů 
• dílny, opravny, zkušebny 
• dopravní cvičiště 
• pro plochy v návaznosti na silnice I. a II. tříd zejména mimo zastavěná území: 

o stavby a zařízení vybavenosti nadřazené silniční sítě např.: 
� stavby a zařízení čerpací stanice pohonných hmot,  
� stavby a zařízení pro stravování – např. rychlá občerstvení, restaurace 

motoresty, 
� stavby a zařízení pro ubytování – např. motel, 
� plochy pro dopravu v klidu, 
� veřejná sociální (hygienická) zařízení – např. veřejná WC,  
� plochy izolační a veřejné zeleně včetně mobiliáře 

• pro systém letecké dopravy DHL: 
• letištní plochy se stavbami a technickými zařízeními zajišťujícími letecký provoz 
• odbavovací budovy s provozním zázemím pro cestující a přepravovatele zásilek 
• celnice 
• hangáry, dílny, opravny 

• pro systém vodní dopravy DHv: 
• přístav včetně nakládacích hran a bazénů, se stavbami a technickými zařízeními 

zajišťujícími dopravu po vodě 
• odbavovací budovy s provozním zázemím pro cestující a přepravovatele zásilek 
• opravny, dílny, odstavná (zimní) přístaviště 
 

další přípustné využití společné pro všechny typy: 
• stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a zbožím 
• logistická centra 
• čerpací stanice pohonných hmot, úložiště pohonných hmot 
 
Pozn.: Plochy, kde jsou různé druhy doprav ve vzájemné součinnosti, jsou označeny pouze kódem 

DH. 
 
Přípustné využití doplňkové: 

• stavby a zařízení pro stravování  zaměstnanců 
• stavby a zařízení veřejného stravování, obchody do 100 m2 
• zařízení zdravotnická 
• zařízení pro administrativu 
• informační zařízení 
• stavby a zařízení provozního zázemí, sociální a hygienická zařízení, provozní sklady 
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• stavby a zařízení technické a technologické vybavenosti 
• myčky a servisy 
• výroba a výrobní služby navazující na funkci hlavní 
• stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
• místní obslužné komunikace 
• účelové komunikace pro pěší, cyklisty a motorová vozidla 
• garáže a odstavné plochy pro služební, nákladní a speciální vozidla 
• parkingy pro osobní automobily 
• stavby a zařízení hromadné dopravy 
• veřejná a izolační zeleň 
• drobná architektura 
• veřejná WC 

 
Nepřípustné využití: 

• stavby pro bydlení  
• stavby a zařízení pro občanskou vybavenost vyšší a koncentrovanou 
• stavby a zařízení pro sport a rekreaci  
• stavby pro průmyslovou výrobu 
• stavby pro zemědělství 

 
 
 
Ostatní text z ůstává beze zm ěny. 



SEKTOR JIH

map. kód lokalita funk ční plošný podmínky
list území vymezení rozsah

9-1 128/z Dukla OVp 0,73 ha

9-1 129/z Nové Jesen čany BP 1,96 ha

9-1 130/z Nové Jesen čany BP 0,59 ha

9-1 131/z Nové Jesen čany BP 0,20 ha

9-1 132/z Nové Jesen čany BP 0,51 ha

9-1 133/z Nové Jesen čany VL 0,49 ha

9-1 134/z Nové Jesen čany SP 0,33 ha

9-1 136/z Nové Jesen čany OVp 0,38 ha

BP 0,58 ha

ZH 1,01 ha

8-1, 9-1 138/z, VI/29/1u Jesni čánky BP 0,73 ha

8-1 139/z u jihovýchodního obchvatu TV 0,58 ha

VS 4,594 ha

BP 7,73 ha

9-2 144/z Dražkovice BP 1,85 ha

9-2 145/z Dražkovice OZ 0,17 ha

9-2 146/z Dražkovice BP 11,66 ha

9-2 147/z Dražkovice BP 4,20 ha

9-2 148/z Dražkovice OVp 1,12 ha

9-2 149/z Dražkovice OVp 1,175 ha

9-1 159/z Nové Jesen čany PR 1,14 ha

9-1 I/5/z Jesni čánky VS 0,79 ha

9-1 I/5/p Jesni čánky VS 0,16 ha

9-2 I/24/z Dražkovice BP 0,19 ha

8-1, 9-1 IV/8 Jesni čánky BP 0,26 ha

9-2 V/1 Dražkovice SP 0,25 ha

9-1, 9-2 VI/1/3k Dražkovice Systém silni ční dopravy 16,579 ha

VS 1,02 ha

SP 1,305 ha

OVp 2,245 ha

9-2 VI/1/1az Dražkovice ZI 0,139 ha

9-2 VI/1/11z Dražkovice ZI 0,408 ha

9-0 VI/7/1k Pardubice Systém silni ční dopravy 0,154 ha

8-1 VI/16/1ku Pardubice Systém silni ční dopravy 1,813 ha

9-1, 8-1 VI/29/1ku
Dražkovice, Nemošice, 
Pardubi čky Systém silni ční dopravy 11,801 ha

8-1 VI/29/2,3k Pardubice, Nemošice Systém silni ční dopravy 1,585 ha

8-1 VI/29/2,3u (140,141/z)Pardubice PR 6,074 ha

8-1 VI/29/1z Nemošice ZI 0,053 ha

8-1 VI/29/2,3z Pardubice, Nemošice ZI 0,152 ha

9-1 X/146 Dražkovice VS 0,25 ha

9-1 X/160 Dražkovice DHL 0,57 ha
Zařízení nebude dopravn ě napojeno samostatným sjezdem z 
I/36

9-2 X/6 Dražkovice VS 0,700 ha

Budou dodrženy platné hygienické limity hluku z navrže né VS 
na hranici nejbližších chrán ěných venkovních prostor ů, od 
bydlení bude výroba odd ělěna pásem zelen ě

9-2 X/161 Dražkovice VL 0,14 ha Výroba bude odd ělena od navazujícího bydlení pásem zelen ě.

XVIIb/5e systém silni ční dopravy 0,443 ha

map. kód lokalita funk ční plošný podmínky
list území vymezení rozsah

8-1 VI/16/az Pardubice KR 1,230 ha

9-1 VI/27/az
Pardubice, Nové 
Jesenčany, Dražkovice KZ 1,386 ha

9-2 XVIIb-1/5a2 Dražkovice KZ 0,11 ha

ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ:

9-2

9-2 VI/1/a,b,c Dražkovice

9-1, 8-1 137/z Jesni čánky

Při rozhodování o zm ěnách v území budou maximáln ě chrán ěny 
přírodní hodnoty území (systém liniové zelen ě), plochy zelen ě 
budou posilovány p ředevším na západním okraji lokality sm ěrem 
k sousednímu sídlu Staré Jesen čany. Při řešení organizace 
zástavby, řešení dopravní a technické infarstruktury budou 
respektovány vodohospodá řské pom ěry v lokalit ě.  Pro dopravní 
napojení lokality na silnici I/37 budou p řednostn ě využity stávající 
sjezdy nebo bude lokalita dopravn ě napojena na silnici III. t řídy. 
Charakter zástavby, bude řešen tak, aby byly minimalizovány 
negativní d ůsledky na krajinný ráz. Plochy budou na svém 
obvodu, resp. ve sm ěru do krajiny využívat  funkce izola ční 
zeleně tak, aby byl citliv ě řešen p řechod mezi zastav ěným 
územím a volnou krajinou. V lokalit ě nebudou do blízkosti 
liniového zdroje hluku (silnice I/37 a III/32226) um isťovány stavby 
a zařízení, pro které jsou stanoveny limitní hodnoty hluk u, 
případně budou realizována taková opat ření, která nadlimitní 
hodnoty eliminují. Rozhodování o zm ěnách v území je podmín ěno 
vydáním regula čního plánu (regula ční plán na žádost). 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

9-2 Dražkovice

143/z Dražkovice

XVIIb-1/5a1, 
XVIIb-1/5b,        
XVIIb-1/5d

DHs,                                                    
ZI 5,38 ha



SEKTOR SEVER

map. kód lokalita funk ční plošný podmínky
list území vymezení rozsah

9-8 48/z Ohrazenice BP 3,61 ha
9-9 49/z Ohrazenice BP 0,833 ha
9-9 50/z Fáblovka VL 1,65 ha
9-9 52/z Ohrazenice OVp 0,42 ha
8-9, 9-9 54/z+VI/14/c(OV) Fáblovka OVp, OVakp, OV 8,07 ha
9-9 55/z Trnová VS 0,27 ha
9-9 56/z Trnová BP 0,26 ha
9-9 57/z u Globusu OVp 2,97 ha
9-9 58/z, V/8 Kréta - Trnová BS 4,00 ha
9-9 58/z Kréta - Trnová Ovp 0,50 ha
9-9 59/z Kréta - Trnová OVp 1,52 ha
9-9 60/z Kréta BP 5,19 ha
9-9 61/z Kréta BP 1,62 ha
9-9 62/z Polabiny OZ 0,15 ha
9-9 64/z Polabiny MP 0,31 ha
9-9 65/z Polabiny DP 0,15 ha
9-9 66/z Pardubice - sever OVs 1,32 ha
9-9 67/z Pardubice - sever DP 0,513 ha
9-9 68/z Polabiny OVs 0,75 ha
9-9 69/z Polabiny OVp 0,82 ha
9-0 71/z Polabiny BS 1,12 ha
9-0 72/z Polabiny RR 0,96 ha
9-9, 8-9 77/z Cihelna OVp 0,53 ha

8-9 78/z Cihelna RS 2,64 ha

podmínka pro rozhodování – prov ěření změn využití  území 
územní studií. Tato bude zpracována, schválena a vl ožena do 
evidence územn ě plánovací činnosti p řed zahájením jakékoliv 
stavební činnosti v lokalit ě. Návrh řešení lokality nesmí narušit 
funk čnost stávajícího odvod ňovacího potrubí DN 600 a DN 14000. 
V případě realizace výstavby v lokalit ě bude respektováno 
ochranné pásmo lesa a  nové objekty budou umis ťovány min. 
25m od hranice PUPFL. Funk ční plocha „Sportovní areály RS“ je 
podmín ěně přípustná – v další fázi (ÚR, RP) musí být prokázáno 
dodržení hygienických limit ů hluku z navržené silni ční 
komunikace I/36.

8-9 82/z slepé rameno RRe 2,22 ha
9-8 151/z Ohrazenice BP 1,46 ha
9-8 158/z Ohrazenice DG 0,10 ha
9-9 IV/11 U Globusu DHs 0,21 ha

OZ 0,051 ha
MP 0,012 ha

9-0 VIII/4 Polabiny SM 0,70 ha

8-9

plochy ve řejné 
zeleně na Ciheln ě 
celkem Cihelna  ZVu 5,848 ha

9-9, 8-9, 8-0 VI/14/1ku Trnová, Pardubice
systém silni ční 
dopravy 13,836 ha

9-9 VI/14/2,3k Pardubice, Trnová
systém silni ční 
dopravy 1,115 ha

8-9, 9-9 VI/14/4,5k Pardubice, Trnová
systém silni ční 
dopravy 0,727 ha

8-9 VI/14/6,7k Pardubice
systém silni ční 
dopravy 0,432 ha

9-9 VI/14/8k Ohrazenice
systém silni ční 
dopravy 0,138 ha

9-9 VI/14/1 Trnová MP 0,008 ha
9-9 VI/14/a Trnová SM 6,781 ha
9-9 VI/14/b Pardubice, Trnová OVp 0,306 ha
8-9, 9-9 VI/14/c,d,e Pardubice, Trnová SM 12,128 ha
9-9 VI/14/f Trnová DHs 0,64 ha
9-9 VI/14/g Ohrazenice BS 5,199 ha
9-9 VI/14/1,2u Trnová OVp 3,420 ha

ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ:

9-9 V/38 Polabiny

8-9 CihelnaIX/16/4z RS 0,22 ha podmínka pro rozhodování – prov ěření změn využití  území 
územní studií. Tato bude zpracována, schválena a vl ožena do 
evidence územn ě plánovací činnosti p řed zahájením jakékoliv 
stavební činnosti v lokalit ě. Návrh řešení lokality nesmí narušit 
funk čnost stávajícího odvod ňovacího potrubí DN 600 a DN 14000. 
V případě realizace výstavby v lokalit ě bude respektováno 
ochranné pásmo lesa a  nové objekty budou umis ťovány min. 
25m od hranice PUPFL. Funk ční plocha „Sportovní areály RS“ je 
podmín ěně přípustná – v další fázi (ÚR, RP) musí být prokázáno 
dodržení hygienických limit ů hluku z navržené silni ční 
komunikace I/36.



9-9, 8-9 VI/14/3,4u (53/z) Trnová, Pardubice VL 6,93 ha
8-9 VI/14/5,6,7u Pardubice VS 1,388 ha
9-9 VI/14/2z Pardubice ZI 0,158 ha
9-9 VI/14/3z Pardubice ZI 0,214 ha
8-9 VI/14/4z Pardubice ZI 0,085 ha
9-9 VI/14/az Ohrazenice, Trnová Zvu 2,504 ha

9-9 VI/14/cz, dz
Ohrazenice, Trnová, 
Pardubice ZI 1,19 ha

9-9 VI/21/1k Trnová
systém silni ční 
dopravy 0,051 ha

8-9 VI/22/1k Pardubice
systém silni ční 
dopravy 1,02 ha
BS 16,08 ha
BP 2,70 ha

VI/22/5u RS 0,53 ha
8-9 VI/22/1z Pardubice ZI 0,768 ha

8-9,9-9 VI/23/1k Pardubice
systém silni ční 
dopravy 0,348 ha

9-0, 9-9 X/52 Pardubice RS 1,311 ha

Výstavba objekt ů pro bydlení je zde podmín ěně přípustná z 
hlediska ochrany p řed hlukem z komunikace I/37 a železnice. 
Prostorová regulace bude řešena územní studií. maxuimáln ě 
bude respektována kvalitní vzrostlá zele ň v území, v detailu bude 
kvalitn ě řešen p řechod do zelen ě podél Labe.

8-9 X/178 Pardubice RS 13,72 ha Pro lokalitu je podmínkou vypracování územní studie

8-9 X/183 Pardubice RS 0,67 ha

9-9 XVIIb-1/93a Rosice nad Labem VL 1,620 ha

Při rozhodování o zm ěnách v území bude koordinován 
způsob využití a rozsah areálu tak, aby nebyla znemožn ěna 
nebo nežádoucím zp ůsobem narušena možnost realizace 
výstavby zdvoukolejn ění železni ční trat ě a aby byla 
zachována možnost zajišt ění přístupu k nemovitostem 
ležících severn ěji od plochy XVIIb-1/93a. Pro dopravní 
napojení lokality na silnici I/37 budou p řednostn ě využity 
stávající sjezdy nebo bude lokalita dopravn ě napojena na 
silnice nižších t říd nebo místní komunikace. P ři umis ťování 
zástavby bude zohledn ěna návaznost na okolní plochy 
PUPFL (OP lesa) a režim ochranného pásma železnice.  
Využití lokality je pro zamýšlený zám ěr výstavby 
autoservisu podmín ěně přípustné, pokud bude v další fázi 
přípravy zám ěru prokázáno, že využití lokality významn ě 
negativním zp ůsobem neovlivní dopravní pom ěry na t ěch 
částech stávající místní  komunika ční sít ě, která bude 
využívána pro dopravní napojení plochy na základní 
komunika ční systém m ěsta a na nad řazenou dopravní sí ť v 
kontaktním území.   Koeficient zastav ění max. 0,75, výšková 
hladina zástavby max. 13 - 15m. Zajišt ěna bude likvidace 
odpadních a deš ťových vod v souladu s právními p ředpisy. 
Rozhodování o zm ěnách v území je podmín ěno vydáním 
regula čního plánu (regula ční plán z podn ětu). Stanoveny 
jsou podmínky  postupu výstavby - etapizace.

map. kód lokalita funk ční plošný podmínky
list území vymezení rozsah

8-9 VI/14/5z Pardubice KZ 0,256 ha
8-9 VI/22/1,2zu Pardubice KR 7,237 ha

9-0, 9-9, 8-9, 
8-0 X/176 Pardubice KR 11,70 ha

Podmínkou umis ťování staveb a zpevn ěných ploch je zachování 
funk čnosti biocentra. Umis ťování jakýchkoliv ploch a staveb, 
přípustných zde dle regulativ ů funk ční plochy KR, je možné 
pouze na základ ě územní studie.

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

VI/22/2,3,4u

Pardubice

podmínka pro rozhodování – prov ěření změn využití  území 
územní studií. Tato bude zpracována, schválena a vl ožena do 
evidence územn ě plánovací činnosti p řed zahájením jakékoliv 
stavební činnosti v lokalit ě. Návrh řešení lokality nesmí narušit 
funk čnost stávajícího odvod ňovacího potrubí DN 600 a DN 14000. 
V případě realizace výstavby v lokalit ě bude respektováno 
ochranné pásmo lesa a  nové objekty budou umis ťovány min. 
25m od hranice PUPFL. Funk ční plocha „Sportovní areály RS“ je 
podmín ěně přípustná – v další fázi (ÚR, RP) musí být prokázáno 
dodržení hygienických limit ů hluku z navržené silni ční 
komunikace I/36.8-9
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Poučení 

 

Proti XVIIb-1. Změně Územního plánu města Pardubice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 
Po vydání bude XVIIb-1. Změna Územního plánu města Pardubice, tj. textová a grafická část výroku a odůvodnění 
XVIIb-1. Změny územního plánu města Pardubice uložena na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic, KrÚ Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, 
oddělení územního plánování.  
 

 

 

 

 

 

  ………………………...................………     …………………….................................. 

Primátor statutárního města Pardubice       náměstek primátora statutárního města Pardubice 

 

  

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.       

 

 


