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VYHODNOCENÍ  PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) NERATOV 
 
P. 
č. 

Dotčený orgán 
(DO)                                                                                          

Požadavek  Vyhodnocení požadavku  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce, 
územní inspektorát 
pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, 
Hradec Králové, 500 
02 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Územní odbor 
Pardubice, Teplého 
1526, Pardubice, 530 
02, č.j. HSPA-15-
310/2016-Sh ze dne 
13.06.2016 doručeno 
dne 16.06.2016, po 
termínu 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 
31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO"), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 3.5.2016 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO 
a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

souhlasné závazné stanovisko 
 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 
 

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař vedoucí pracoviště prevence, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení 

Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
souhlasné; dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky. 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích k předloženému návrhu 

Vzato na vědomí, stanovisko dotčeného orgánu je 
souhlasné; dotčený orgán neuplatňuje žádné 
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kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793, 
Pardubice, 530 03 
Č.j.: KHSPA 
7346/2016/HOK-Pce 
ze dne 06. 05. 2016, 
doručeno dne 11. 05. 
2016 
 

zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov včetně 
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního 
plánu Neratov v rozsahu zadání změny 
 

Na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS") bylo doručeno dne 
03.05.2016 oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o 
projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
Neratov včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 
Územního plánu Neratov v rozsahu zadání změny. 
 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Neratov, včetně pokynů pro 
zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Neratov v 
rozsahu zadání změny, s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 47 
odst. 2 stavebního zákona toto vyjádření: 
 

KHS s projednáním „návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Neratov včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny č. 2 Územního plánu Neratov v rozsahu 
zadání změny" 
 

s o u h l a s í . 
 

Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - 
aktualizace č. 1 je na území obce Neratov navržena veřejně 
prospěšná stavba s označením D09 - přeložka silnice č. I/36 
Lázně Bohdaneč. Koridor přeložky silnice č. I/36 byl 
vymezen a zpřesněn v Územním plánu Lázně Bohdaneč, 
jako plocha pro dopravní infrastrukturu silniční, v šířce 150 
m. Celou šíři koridoru 300 m zajišťuje Územní plán Lázně 
Bohdaneč formou územní rezervy. Jelikož v platném 
Územním plánu obce Neratov nejsou vymezeny plochy pro 
výše uvedený koridor D09, je nutné provést jeho aktualizaci. 
Základní koncepce rozvoje obce Neratov vyjádřená platným 
Územním plánem zůstane i nadále zachována. 
 

požadavky. 
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Změnou č. 2 Územního plánu obce Neratov budou dále 
prověřeny možnosti: 
 

• zařazení p.p.č. 604 v k.ú. Neratov do ploch občanského 
vybavení (tento pozemek má být nově využíván ke 
sportovním účelům a pro související stavby technické a 
dopravní infrastruktury), 
 

• změny stabilizovaných ploch s funkcí RI - stavby pro 
rodinnou rekreaci na plochy s funkcí SV - smíšené obytné - 
venkovské (ačkoliv je kapacita zastavitelných ploch 
v Územním plánu obce Neratov dostačující, požadovaná 
změna se týká stabilizované plochy, která i přes to, že je 
určena pro rodinnou rekreaci, slouží částečně pro trvalé 
bydlení), 
 

• změny stabilizované plochy s funkcí TX - technická 
infrastruktura - specifické využití na plochu s funkcí RI - 
stavby pro rodinnou rekreaci (jedná se o plochu o výměře 
cca 1,1 ha, na které je umístěna stavba technické 
infrastruktury, která není v provozu a nebude nadále 
provozována, předpokládá se zde případné využití této 
stavby pro rodinnou rekreaci), 
 

• zařazení p.p.č. 654, 658, 365/15 v k.ú. Neratov jako ploch 
pro kořenovou čističku nebo odkanalizování odpadních 
vod v obci Neratov a Novinsko (gravitační kanalizace nebo 
tlaková kanalizace), 
 

• umístění sběrné jímky nebo septiku na p.p.č. 653, 
414/12, 413/7 a 649 v k.ú. Neratov, 
 

• zařazení lesního pozemku p.p.č. 197/3 jako místní 
komunikace k p.p.č. 494/10 v k.ú. Neratov. 
 

Zastavitelné plochy budou navrženy s ohledem na 
ucelenost zástavby, prvotně budou využity volné proluky v 
zastavěném území či na jeho okraji. Navržené plochy pro 
bydlení nebudou umisťovány do těsné blízkosti významných 
liniových a stacionárních zdrojů hluku. Změna č. 2 
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Územního plánu obce Neratov bude respektovat požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, především hygienické limity 
zajišťující odpovídající kvalitu bydlení, tzn. chránit 
obyvatelstvo v nových i stávajících rozvojových a 
stabilizovaných plochách před negativními vlivy z dopravy, 
výroby, atd. Plochy s rozdílným způsobem využití budou 
navrženy tak, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu 
ovlivňování jednotlivých funkcí. 
 

KHS doporučuje upřednostňovat urbanistická řešení před 
technickými. 
 

Podrobněji se KHS vyjádří v dalším stupni zpracování 
návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Neratov, po 
předložení podrobného hlavního výkresu s popisem nově 
navržených lokalit. 
 

Ing. Bronislava Pozděnová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální   

4. Státní veterinární 
správa, Krajská 
veterinární správa 
pro Pardubický kraj, 
Husova 1747, 
Pardubice, 530 03 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  
 
 
 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb.., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, a souvisejících předpisů nejsou z 
hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
krajského úřadu v Pardubicích ke Zprávě o uplatňování 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
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125, Pardubice, 532 
11 
Č.j.: KrÚ 
33354/2016/OŽPZ/TI 
ze dne 01. 06.2016, 
doručeno dne 06. 06. 
2016 

územního plánu námitky. 
 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální 
úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a 
přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti 
a přírodní parky, nejsou k předloženému návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu žádné připomínky. 
 

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní 
rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a přírodní parky, není k tomu, jakým způsobem 
byly vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu 
zadání změny č. 2 územního plánu námitek. 
 

Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné 
funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná 
se především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje 
lokalit USES tak, aby nebylo nutno kácet současné i 
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich 
vývratu). 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), z hlediska 
zájmů jemu svěřených zákonem č. 334/1992 Sb., o OZPF, v 
platném znění (dále jen zákon), uplatňuje nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 

 
 
Orgán ochrany přírody 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek pro umisťování staveb v plochách 
biokoridorů a biocenter je doplněn do zadání do 
kapitoly A-3. 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
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Pardubického kraje a územně analytických podkladů 
požadavky: 
• Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond v návrhu územního 
plánu požadujeme vypracovat v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, v platném znění.  

• Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 
odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 
zákona. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy 
na I. a II. třídách ochrany, požadujeme doplnit u 
jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně 
převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto plochy z 
dalšího projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 
3 zákona). Obdobně i při zvětšování ploch již 
odsouhlasených.  

• V případě,   že  jsou   některé   plochy  přejímány  z 
platné   územně   plánovací dokumentace a zároveň je 
zachováno i jejich stejné funkční využití, požadujeme 
tuto informaci zapracovat do tabulkových podkladů pro 
OZPF, aby mohl orgán OZPF využít § 4 odst. 4 zákona 
(tj. aby u takovýchto ploch nemuselo být požadováno 
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného 
zájmu; např. - „v předchozím ÚPO schváleno pro 
bydlení" atd.).  

Z hlediska zákona není námitek proti „Projednání návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Neratov". 
 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková): 
Vzhledem k tomu, že v předloženém dokumentu je obsažen 
návrh zadání změny stávajícího územního plánu, kde jedna 
z lokalit představuje přímé dotčení (zábor) pozemků 

 
 
 
 
Odkaz na požadavky na vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond této tabulky je uveden 
v zadání v kapitole A-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy lesů 
 
Odkaz na povinnosti projektanta dle § 13 lesního 
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určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL"), je toto 
stanovisko krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů 
podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, formulováno v obecné rovině 
jako požadavek na obsahovou stránku dokumentace, která 
bude v dalších stupních předkládání ÚPD (tj. pro udělení 
souhlasu s návrhem územně plánovací dokumentace) 
předmětem vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů: 
V souladu s ust. § 14 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesních a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon) jsou projektanti 
nebo pořizovatelé územně plánovacích dokumentací 
povinni dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními lesního 
zákona. Pro možnost řádného posouzení plánovací 
dokumentace z hlediska státní správy lesů požadujeme, aby 
územně plánovací dokumentace v případě, že 
nepředpokládá dotčení PUPFL, byla tato skutečnost 
výslovně uvedena (např. v části vyhodnocení návrhů). 
Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být 
využívány v souladu se zákonem o lesích a využití k jiným 
účelům je zakázáno (viz § 13 odst. 1 lesního zákona). V 
případě navrhovaného přímého dotčení PUPFL je třeba 
uvést údaj o rozsahu plánovaného zalesnění či odnětí 
PUPFL (trvalé, dočasné) v členění podle účelu budoucího 
využití, zdůvodnění navrhovaných řešení (vyhodnocení 
variant) z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem, druh 
a způsob rekultivací apod. Plánování jiného využití 
lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je možné jen 
v nezbytně nutných případech, musí být náležitě 
odůvodněno a je nutno postupovat podle povinností 
stanovených § 13 lesního zákona, kde jsou přímo 
stanoveny povinnosti při využití lesních pozemků k jiným 
účelům než je plnění funkcí lesa, tj. zejména 
- musí být přednostně použity pozemky méně 

zákona  je doplněn do zadání do kapitoly A-4. 
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významné z hlediska plnění funkcí lesa, 
- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z 
hlediska jeho ochrany (ohrožení větrem, vodní erozí atp.) a 
ohrožení stability lesního porostu a porostů sousedních. 
Vydání stanoviska k návrhu územně plánovací dokumentaci 
je v případě dotčení PUPFL z důvodu umístění sportovních 
a rekreačních staveb v kompetenci krajského úřadu, v 
ostatních případech dotčení PUPFL (včetně dotčení 
ochranného pásma lesa do 50 m od okraje lesa) v 
kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice). 
 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel 
Ing. Lucie Stará):  
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve 
smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil podle ustanovení § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon"), a kritérií 
uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený návrh 
zadání územně plánovací dokumentace a došel k 
následujícímu závěru: 
 

k „Návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Neratov"  
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 
 

Odůvodnění: 
Předložený návrh zadání byl posouzen na základě kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona a nebyla shledána nutnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy podle zvláštních právních předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr dotčeného orgánu, že k  Návrhu zadání 
změny č. 2 územního plánu Neratov"  není 
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí je doplněn do zadání do kapitoly 
G. 
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Obsah zadání územního plánu a jeho požadavky jsou 
navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku pod 
zn. 34758/2016/OŽPZ/Pe ze dne 12. 5. 2016 vyloučil 
významný vliv předmětné změny koncepce na vymezené 
ptačí oblasti i evropsky významné lokality. 
Krajský úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem 
není dotčena povinnost investora -oznamovatele záměrů 
postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto 
zákona, upravujících posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 
4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v 
následných řízeních dle zvláštních právních předpisů. 
 
Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

6a. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11 
zn.:  
34758/2016/OŽPZ/ 
Pe ze dne 12. 
05.2016, doručeno 
dne 12. 05. 2016 

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský 
úřad)byla doručena žádost o vydání stanoviska dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), ke koncepci „Návrh zprávy o uplatňování 
územního plánu Neratov včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny č. 2 územního plánu Neratov v rozsahu 
zadání změny". 
 

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje 
jako orgán příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona toto stanovisko: 
 

Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 
 

Odůvodnění: 
Předmětem koncepce je změna č. 2 územního plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko dotčeného orgánu je zapracováno do 
části zprávy - zadání do kapitoly G. 
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Neratov, předkládaná ve fázi návrhu zadání změny. 
Řešeným územím je správní území obce Neratov, které je 
tvořeno jedním katastrálním územím. V rámci správního 
území obce Neratov se nevyskytuje žádná evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast. 
Nejbližší (0,2 km) evropsky významná lokalita je lokalita 
Bohdanečský rybník a rybník Matka (předmět ochrany je 
zde lesák rumělkový, kuňka ohnivá, modrásek bahenní a 
vážka jasnoskvrnná) a nejbližší (0,2 km) ptačí oblast je 
Bohdanečský rybník (předmětem ochrany je zde chřástal 
kropenatý a jeho biotop). Uvedená ptačí oblast a evropsky 
významná lokalita se nacházejí v překryvu s národní 
přírodní rezervací Bohdanečský rybník. Na území národních 
přírodních rezervací je k vydání stanoviska věcně a místně 
příslušným orgánem ochrany přírody Agentura ochrany 
přírody a krajiny České republiky. Vzhledem k uvedenému 
(záměr může mít dopad i na území mimo změnou 
dotčené pozemky) je nutné si vyžádat stanovisko dle § 
45i i od Agentury ochrany přírody a krajiny CR. 
Lokality soustavy Natura 2000, kde je příslušným orgánem 
ochrany přírody Krajský úřad Pardubického kraje: 
 

Nejbližší (3,5 km) evropsky významná lokalita je lokalita 
Černý Nadýmač (předmětem ochrany je zde puchýřka útlá) 
a nejbližší (cca 17,5 km) ptačí oblast je Komárov 
(předmětem ochrany jsou zde zimující populace kalouse 
pustovky a motáka pilicha). Vzhledem k charakteru 
koncepce (ze zadání koncepce není patrna žádná změna, 
jež by mohla mít vliv na okolní oblasti) považuje Krajský 
úřad uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl 
být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti, u nichž je věcně a místně příslušným 
orgánem ochrany přírody. 
 

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či 
rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo 
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jiných zákonů. 
 
Ing. Josef Hejduk 
vedoucí odboru  
v zastoupení RNDr. Vladimír Vrána 

6.b Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště 
Východní Čechy   
Jiráskova 1665 
530 02 Pardubice,  
Zn: 1363/ZH/2016 ze 
dne 14.06.2016, 
podáno dne 
14.06.2016 

Agentura ochrany přírody ČR, Regionální pracoviště 
Východní Čechy, Oddělení Správa Chráněné krajinné 
oblasti Železné hory (dále jen „Správa CHKO") jako orgán 
ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Neratov včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 
2 Územního plánu Neratov v rozsahu zadání změny", 
oznamovatele koncepce Magistrát Města Pardubic, Odbor 
Hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21, 
předloženého k posouzení na Správu CHKO dne 14. 5. 
2016 (dále jen předkladatel), vydává v souladu s ust. § 45i 
odst. 1 zákona toto: 

ST A NO VI SKO 
uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

O D Ů VO D N Ě N Í 
Správa CHKO obdržela dne 14. 5. 2016 žádost o vydání 
stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedená koncepce může 
mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
AOPK Čr v území obce Neratov není místně příslušným 
orgánem ochrany přírody k vydání stanoviska dle § 45i 
zákona. Avšak v bezprostřední blízkosti území obce 
Naratov se nachází EVL Bohdanečský rybník a rybník 
Matka (CZ0533308) a PO Bohdanečský rybník 
(CZ0531012). Pro tuto EVL a PO je místně a věcně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko dotčeného orgánu je zapracováno do 
části zprávy - zadání do kapitoly G. 
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příslušným orgánem AOPK ČR, tedy Správa CHKO. 
 
Správa CHKO vyhodnocovala možné vyloučení vlivu na 
předměty ochrany této EVL a PO. Došla k těmto závěrům: 
 

EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka 
Předmět ochrany 
kuňka ohnivá Bombina bombina - Vliv je možné vyloučit. 
modrásek bahenní Maculinea nausithous - Vliv je možné 
vyloučit. 
vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis - Vliv je možné 
vyloučit. 
lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus - Vliv je možné 
vyloučit. 
 

PO Bohdanečský rybník 
chřástal kropenatý Porzana porzana - Vliv je možné 
vyloučit. 
Toto stanovisko je vydáváno pouze pro území, které je v 
místní a věcné působnosti AOPK ČR. 
 
Ing. Josef Rusňák 
VEDOUCÍ SPRÁVY CHKO ŽELEZNÉ HORY 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy, Pardubice, 
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

8. Magistrát města 
Pardubic, Odbor 
správních agend, 
úsek památkové 
péče, nám. Republiky 
12, Pardubice, 530 
21 
Č.j.: MmP 
30673/2016 ze dne 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové 
péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, čj. MmP 30009/2016 ze dne 2. 5. 2016, 
o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Neratov, sděluje toto stanovisko: 

 

Od doby schválení územního plánu do současné doby 
nebyly rozvojové ukazatele naplněny. Zastavitelné plochy 

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje 
žádné požadavky. 
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06. 05. 2016, podáno 
dne 11. 05. 2016 

pro bydlení jsou plně dostačující. Za sledované období byly 
realizovány stavby pouze v zastavěném území mimo 
rozvojové plochy. Vymezování dalších zastavitelných ploch 
pro bydlení není v současné době nutné. 
 

Dokumentace obsahuje přílohu č. 1 s Pokyny pro 
zpracování návrhu změny ÚP Neratov v rozsahu zadání 
změn požadovaných obcí. Specifikované požadavky na 
změny funkčního zařazení pozemků, zařazení pozemku pro 
ČOV, dopravní účely a koordinace ÚP se schválenými 
komplexními pozemkovými úpravami nejsou v rozporu se 
zájmy státní památkové péče, neboť se nedotýkají 
nemovitých kulturních památek ani památkových území 
vyhlášených podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Neratov nemáme z hlediska státní památkové péče 
připomínky. 
Jaroslav Trojan 
referent památkové péče 

9. Magistrát města 
Pardubic, Odbor 
životního prostředí, 
Oddělení ochrany 
přírody, Štrossova 
44, Pardubice,  
530 21 
Č.j.: 
OŽP/31550/2016/Ves 
ze dne 25.05.2016, 
podáno dne 
30.05.2016 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
o uplatňování ÚP Neratov a návrhu změny č. 2 ÚP. 
 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme k předloženému návrhu připomínek.  
Mgr. Jaroslava Bakajsová 
 

Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému o 
uplatňování ÚP Neratov a návrhu změny č. 2 ÚP. 
 

Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu v platném znění je kompetentní Krajský úřad 
Pardubického kraje OŽPZ.  

 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje 
žádné připomínky. 

 
Oddělení ochrany přírody: 
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Ing. Petr Veselovsky 
 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen zákon 
o lesích), upozorňujeme, že návrh obsahuje neexistující 
lesní pozemek p.p.č. 197/3 v k.ú. Neratov, u něhož je 
požadováno zařazení jako místní komunikace k p.p.č. 
494/10 v k.ú. Neratov. Z předloženého návrhu není ani 
patrný jeho předpokládaný tvar a umístění. Požadujeme 
toto vyjasnit. Současně požadujeme, s odkazem na § 14 
odst. 1 zákona o lesích, zdůvodnění navrženého řešení 
(záboru PUPFL). 
ng. František Meduna 
 

Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska je ve schváleném 
dokumentu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje návrh likvidace produkovaných 
odpadních vod v zástavbě do veřejné kanalizace Lázně 
Bohdaneč s napojením na BČOV v areálu Synthesia a.s. 
Jiný způsob likvidace (jak se v technické zprávě uvádí) 
podléhá odsouhlasení zastupitelstva Pardubického kraje. 
Otto Sigmund 
 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu 
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje 
možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové 
okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany 
životního prostředí. 
Ing. Miroslav Míča  
vedoucí OŽP 

Vzhledem k tomu, že pozemek p.č. 197/3 k.ú. 
Neratov neexistuje pořizovatel upravil požadavek 
obce, s odkazem na stávající pozemky p.č. 494/10 
a p.č. 197 (lesní pozemek) s tím, že 
předpokládaný návrh nového oddělení pozemku 
z pozemku p.č. 197 bude přílohou zprávy.  

Požadavek na zdůvodnění navrženého řešení 
záboru PUPFL byl doplněn do části zadání do 
kapitoly A-4. 

 
Oddělení vodního hospodářství: 

Požadavek obce pro prověření možnosti 
vybudování kořenové čističky nebo odkanalizování 
odpadních vod v obci Neratov a Novisko 
(gravitační nebo tlaková kanalizace) je záměrem 
obce připravit územní plán pro obě varianty 
možného řešení; jedna je v souladu s PRVK 
(stávající koncepce odkanalizování odpadních vod 
dle územního plánu) a druhá bude možná pouze 
za podmínky odsouhlasení zastupitelstva 
Pardubického kraje.   

 

 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, 
mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán 
ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 
2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o 
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svobody 12/22, 
Praha 1,  
110 15 
Zn. 329/2016-910-
UPR/2 ze dne 23. 05. 
2016, doručeno dne 
24. 05. 2016 

dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) 
zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a 
podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v 
platném znění, k návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Neratov včetně návrhu zadání změny č. 2. 

Silniční doprava 

Správním územím obce Neratov neprochází žádná stávající 
dálnice ani silnice I. třídy. 

Z hlediska sledovaných záměrů zasahuje do správního 
území obce Neratov koridor pro VPS přeložky silnice I/36 
Lázně Bohdaneč, dle ZUR Pardubického kraje stavba č. 
D09. 

K návrhu zprávy o uplatňování ÚP Neratov uplatňujeme 
dále následující připomínky: 

Koridor pro přeložku silnice I/36 Lázně Bohdaneč okrajově 
zasahuje do severovýchodního cípu správního území obce 
Neratov. Šířka koridoru přeložky dle ZUR PK je 300 m. V 
rámci pořizování změny č. 2 ÚP Neratov požadujeme 
vymezit a územně chránit koridor pro VPS „přeložka silnice 
I/36 Lázně Bohdaneč". 
 
Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme 
připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
 
Ing. Josef Kubovský 
Ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymezení koridoru pro přeložku silnice I/36 je 
zmíněno v Pokynech pro zpracování návrhu 
změny ÚP Neratov v rozsahu zadání změny na 
str. 16 a 21-22, které jsou přílohou č. 1 Zprávy o 
uplatňování ÚP Neratov. 

11. Ministerstvo obrany 
ČR, Sekce 
ekonomická a 
majetková, Odbor 
ochrany územních 
zájmů a řízení 
programů nemovité 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á 
v á Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem 
jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 
2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů 
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infrastruktury, 
Oddělení ochrany 
územních zájmů 
Pardubice Teplého 
1899, Pardubice, 530 
02 
Zn. 52315/2016-
8201-OÚZ-PCE  ze 
dne 26. 05. 2016, 
doručeno dne 27. 05. 
2016 
 

nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, 
Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona) vyjádření, kde uplatňuji následující 
požadavky: 
 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o 
technické infrastruktuře ve správě Ministerstvo obrany ČR, 
Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení 
ochrany územních zájmů Pardubice, předány Magistrátu 
města Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) 
jako příloha pasportních listů. 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu 
přehledových systémů (OP RLP) -letecká stavba včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu 
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat 
níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
 
V řešeném území se nachází nadzemní vedení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jev 103 je součástí Územně analytických 
podkladů ORP Pardubice 2014, které budou 
podkladem pro zpracování Změny č. 2; jev bude 
doplněn do textové a grafické části Změny č.2. 
Tento požadavek je doplněn do kapitoly zadání A. 
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elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (ÚAP - 
jev 73). Za vymezené území se v tomto případě 
považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od 
zakreslené osy vedení - viz příloha pasportního listu s 
ohledem na orientační zákres v mapových listech. V 
tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu jen na 
základě závazného stanoviska ČR-MO, jejímž jménem 
jedná SEM MO, OOÚZŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 
 
Dále se v k.ú. Neratov nachází objekt důležitý pro 
obranu státu včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 107). 
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 MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto 
vymezeném území. Toto vymezené území požaduji do 
návrhu ÚP zakreslit jako plochu specifickou, určenou pro 
účely AČR a obranu státu. 
 
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo 
muničního skladu, ohrožený prostor střelnice (ÚAP - jev 
114). Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území -viz příloha pasportního listů. Vydání 
závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá nadzemní 
výstavba. 
 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem 
ani jeho důsledky nesmí být dotčeny příp. nemovitosti 
ve vlastnictví ČR-MO. 
 

Jev 73 je zobrazen v Koordinačním výkrese ÚP 
Neratov a také popsán v textové části odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jev 107 je součástí Územně analytických 
podkladů ORP Pardubice 2014, které budou 
podkladem pro zpracování Změny č. 2; jev bude 
částečně doplněn do textové a grafické části 
Změny č.2. Tento požadavek je doplněn do 
kapitoly zadání A.  
 
 
 
 
 
 
Jev 114 je součástí Územně analytických 
podkladů ORP Pardubice 2014, které budou 
podkladem pro zpracování Změny č. 2; jev bude 
doplněn do textové a grafické části Změny č.2. 
Tento požadavek je doplněn do kapitoly zadání A.  
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Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování 
nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE 
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. 
Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné 
typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací 
staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k 
posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. 
Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby 
VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v 
užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE 
zamítavé. 
 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném 
území platí, že předem bude s MO-ČR, jejímž jménem 
jedná Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP - 
jev 119, pasport č. 236/2014): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 
radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren 
apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a 
VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich 
včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních 
objektů, změna jejich kapacity; 

 
 
 
 
Návrh ploch pro výstavbu větrných elektráren 
Změna č.2 nepředpokládá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předmětem územního plánu není územní a 
stavební řízení. Projektant doplní do odůvodnění 
Změny č. 2 vhodným způsobem, jaké stavby 
budou předem s MO-ČR projednány. Tento 
požadavek je doplněn do kapitoly zadání A.  
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• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou 
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k 
souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde 
uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší 
hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 
 
Tyto regulativy požaduji respektovat a zapracovat do 
textové i grafické části návrhu změny č. 2 územního 
plánu. V případě souběhu vymezených území výše 
popsaných platí pro vymezená území přísnější 
požadavek nebo jejich souběh. 
 
Vyřizuje: Zuzana Jakoubková, tel: 973 245 682 
 
Bc. Pavla Hromádková vedoucí oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice 

12. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Na 
Františku 32, Praha 
1, 110 15 
zn.: MPO 
23348/2016 ze dne 
04. 05. 2016, 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 
15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. 
Neratov se nenacházejí výhradní ložiska nerostných 
surovin. S návrhem zprávy o uplatňování územního plánu 

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje 
žádné požadavky. 
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doručeno dne 09. 05. 
2016  

obce souhlasíme. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví  

13. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
nám. 375/4, Praha 2-
Nové Město, 128 00, 
Č.j. MZDR 
30575/2016-2/OZD-
ČIL-L ze dne 
01.06.2016, 
doručeno dne 03. 06. 
2016 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel 
(dále jen „inspektorát"), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 
1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „lázeňský zákon"), k návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Neratov (dále jen „ÚP") 
obsahujícímu návrh zadání změny č. 2 ÚP sděluje: 
Ve stanovisku č.j. MZDR 82313/2011-2/OZD-ČIL-L ze dne 
15.02.2012 k návrhu změny č. 1 ÚP inspektorát upozornil 
na skutečnost, že ve schváleném ÚP vydaném dne 
26.11.2010 není uvedeno ochranné pásmo II. stupně 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč, v němž se celé řešené území nachází, přestože 
projednávaný návrh ÚP tento limit využití území vyplývající 
z lázeňského zákona obsahoval. Inspektorát zároveň 
požadoval odstranit tento nedostatek v rámci tehdy 
projednávané změny č. 1 ÚP, a to doplněním předmětného 
limitu do textové části odůvodnění a do poznámky k 
legendě koordinačního výkresu. 
Protože tento požadavek nebyl splněn, požaduje 
inspektorát provést výše uvedené doplnění ÚP v rámci 
projednávané změny č. 2 ÚP a právního stavu ÚP po této 
změně. 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů neuplatňuje 
inspektorát ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, na obsah projednávané 
změny č. 2 ÚP další požadavky vyplývající z právních 
předpisů a územně plánovacích podkladů. 
Mgr. Zdeněk Třískala 

 
Ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč je dle 
Územně analytických podkladů ORP Pardubice 
2014 (ÚAP 2014)  jevem č. 055; ÚAP 2014 budou 
podkladem pro zpracování Změny č. 2; jev bude 
doplněn do textové a grafické části Změny č.2 a 
právního stavu. Tento požadavek je doplněn do 
kapitoly zadání A.  
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Vedoucí oddělení OZD/2 
Český inspektorát lázní a zřídel 

14. Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice,  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.   
 
 

15. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
65, Praha 10, 100 10 
Č.j.: 747/550/16-Hd 
30818/ENV/16 ze 
dne: 06. 05. 2016, 
doručeno dne 09. 05. 
2016 

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce 
Neratov Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 
15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Neratov nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území. 
 

Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI  

Vzato na vědomí, dotčený orgán neuplatňuje 
žádné požadavky. 

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02, zn. 
SBS14715/2016/OB
Ú-09/1 ze dne 
02.06.2016, 
doručeno dne 03. 06. 
2016 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 3.5.2016 Vaše oznámení 
zaslané pod č.j. MmP 30009/2016, o projednání Návrhu 
zprávy o uplatňování Územního plánu Neratov, včetně 
pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu 
Neratov v rozsahu zadání změny. 
S odvoláním na svá předchozí vyjádření k územnímu plánu 
obce, zaslaná Vám pod č.j. 1857/10/09/1/Ši/Lá a 
3579/10/09/1/Ši/Lá, zdejší úřad sděluje, že v evidenci 
dobývacích prostorů a jejich změn vedené na základě 
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství, v úplném znění, neeviduje na 
řešeném území žádný dobývací prostor. 
Zdejšímu úřadu také není známo, že by řešené území bylo 
dotčeno bezpečnostními pásmy organizace nakládající s 
výbušninami, z nichž by vyplývalo omezení výstavby 
odpovídající např. požadavkům dle tabulky č. 1 v příloze 2 
vyhlášky č. 99/1995 Sb., v úplném znění, nebo tabulky č. 1 
v příloze 3 vyhlášky č. 102/1994 Sb., v úplném znění. 
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Z tohoto důvodu nemá Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického k oběma 
předloženým dokumentům v rámci své působnosti žádné 
námitky; pouze připomíná, že do jihovýchodní části 
katastrálního území obce Neratov zasahuje plocha ložiska 
nevyhrazených nerostů: ID 3200700, Živanice, labské písky, 
štěrkopísky (viz elektronicky veřejně přístupný surovinový 
informační systém vedený Českou geologickou službou: 
http://mapy.geol ogy.cz/GISViewer/?mapProj ectId=5). 
Ing. André Miksch 
Předseda úřadu 

 
Ložisko nevyhrazených nerostů: ID 3200700, 
Živanice je dle Územně analytických podkladů 
ORP Pardubice 2014 (ÚAP 2014)  jevem č. 060; 
ÚAP 2014 budou podkladem pro zpracování 
Změny č. 2; jev bude doplněn do textové a 
grafické části Změny č.2 a právního stavu. Tato 
informace je doplněna do kapitoly zadání A.  
 

17. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost,  
Praha 1, 110 00 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

 Sousední obce Podněty Vyhodnocení podnětu 
18. Obec Bukovka  Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  
19. Obec Přelovice  Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  
20. Obec Živanice,  Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.   
21. Město Lázně 

Bohdaneč, 
Masarykovo nám. 1,  
533 41 Lázně 
Bohdaneč, č.j. 
MULB/1861/16/ORM/
MBi ze dne 
30.05.2016 

K zaslanému oznámení o projednání návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Neratov včetně pokynů pro 
zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Neratov v 
rozsahu zadání změny Vám sdělujeme následující: 
- text obsahuje množství drobných překlepů v textu 
(viz. např. strana 7, řádek 2 - 3 rodinné doby) které se 
několikrát v textu opakují; 
- strana 15 (i strana 19) obsahuje bod - lesní pozemek 
p.p.č. 197/3 o výměře 901 m2 zařadit jako místní 
komunikaci k p.p.č. 494/10 k.ú. Neratov - tento pozemek 
p.p.č. 197/3 v katastru nemovitostí vůbec neexistuje; 
- SWOT analýza mezi Hrozby zahrnuje dopravní 
komplikace v případě naplnění plánovaného rozvoje (nelze 
rozšířit přístupovou komunikaci od Lázní Bohdaneč) - tento 
bod vidíme jako opravdu zásadní problém. Je potřeba 
zvažovat každou další plochu pro bydlení, jelikož nárůst 

 
 
 
 
- Překlepy v textu byly opraveny. 
 
 
- Bod ohledně lesního pozemku byl celý 

přeformulován a odkazuje se na pozemek p.č. 
197 k.ú. Neratov, který je v katastru nemovitostí 
evidován. 

- Změna č. 2 nepředpokládá vymezování dalších 
zastavitelných ploch pro bydlení; požadavek na 
prověření řešení koncepce dopravy v souvislosti 
se Změnou č. 2 byl doplněn zadání do kapitoly 
A-2.  
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počtu obyvatelstva a rozvoj lokalit pro bydlení bude 
znamenat i nárůst potřeby dopravní obslužnosti, což 
komunikace III/0361 z Lázní Bohdanče do Neratova 
neumožňuje z důvodu existence VKP Alej k Neratovu. Bylo 
by vhodné uvažovat o napojení Neratova na silnici I/36 jinou 
trasou. 

 Krajský úřad   
19. Krajský úřad 

Pardubického kraje, 
odbor rozvoje kraje, 
fondů EU, cestovního 
ruchu a sportu, 
oddělení územního 
plánování 
Č.j.: KrÚ 33357/2016, 
Sp. Zn.: SpKrÚ 
33357/2016, ze dne 
18. 05. 2016, 
doručeno dne 19. 05. 
2016 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel 
dne 2. 5. 2016 oznámení o projednání návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Neratov (dále jen zpráva). 
Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu. 
 
Krajský úřad k předložené zprávě dle § 55 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
následující vyjádření z hlediska vyhodnocení souladu 
územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 
 
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve 
znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015 
usnesením vlády České republiky č. 276. Územní plán 
respektuje republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v 
kapitole 2 PÚR ČR a podmínky a úkoly pro územní 
plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4. Pro řešené 
území nevyplývají z PÚR ČR požadavky na vymezení 
koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které 
by svým významem přesahovaly území jednoho kraje. 
 
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), 
ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 

Krajský úřad neuplatňuje požadavky na změnu 
územního plánu. 
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2014, vyplývají převážně následující zásady a úkoly pro 
územní plánování řešeného území: 
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 
ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, 
které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk. 
• ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových 
charakteristik krajiny do krajiny lesozemědělské a rybniční. 
V územním plánu je nutné respektovat zásady pro 
plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska 
péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk. 
• Vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby D09 - 
přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč. 
• Vymezit a zpřesnit skladebné části územního systému 
ekologické stability (NRBK K72 a RC 9007) za podmínek 
stanovených v čl. 110 až 113 ZÚR Pk. 
 
Územní plán Neratov je v souladu s výše uvedenými 
zásadami a úkoly, které vyplývají z ZÚR Pk a PÚR ČR. 
Územním plánem je zajištěna koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy. Neuplatňujeme požadavky 
na zpracování změny územního plánu. 
 
V rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z 
ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o 
krajích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme v 
rámci metodické činnosti na nepřehlednost zprávy a 
doporučujeme ji ve smyslu níže uvedených upozornění 
upravit: 

- V ustanovení §55 stavebního zákona je uvedeno, že 
zpráva o uplatňování se předkládá zastupitelstvu obce 
nejpozději do 4 let po vydání územního plánu. Současně je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chybný údaj na úvodní stránce byl opraven na 
„zpracováno za období 11/2010 - 04/2016". 
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zde však konstatováno, že zpráva o uplatňování územního 
plánu se zpracovává za uplynulé období. U Územního plánu 
Neratov byla sice překročena lhůta 4 let od vydání, ale jsme 
toho názoru, že uplatňování územního plánu musí být 
vyhodnoceno od vydání územního plánu do současnosti. 
Na úvodní stránce zprávy je dle našeho názoru chybně 
uvedeno „zpracováno za období 11/2010 - 08/2014". 

- Pokyny pro zpracování návrhu změny nepovažujeme za 
nutné řešit samostatnou přílohou. Zpráva by měla být 
přehledná a neměla by obsahovat opakující se informace. 
Například podněty na změny v území se ve zcela shodném 
znění vyskytují v předložené zprávě 6x (str. 10, str. 11, str. 
15, str. 17, str. 19, str. 21). Ve zprávě se dále opakuje 
například text odborného odhadu potřeby zastavitelných 
ploch (str. 10, str. 20) a odstavec o nadregionálním 
biokoridoru (str. 7, str. 16, str. 22, str. 23). 

Ing. Pavel Kalivoda vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva byla upravena, zjednodušena, opakující se 
informace byly vypuštěny. 
 
 
 
 
 
 

 Obec, pro 
kterou je úp 
pořizován 

 

23.  Obec Neratov, 
Neratov 12, 533 41, 
Lázně Bohdaneč, 
Výpis č. 5/2016, ze 
zápisu č. 6/2016 ze 
dne 04.05.2016 
zaslán dopisem ze 
dne 06.05.2016 

Dodatek č. 2 k II. změně ÚP obce Neratov 
Návrh usnesení: 
Dodatek k II. změně ÚP obce Neratov č. 2 – Plochy bydlení 
– bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) na Z1, Z2 
a Z3 změnit na Plochy smíšené – obytné venkovské (SV). 
Plochy rekreace – rodinná rekreace (RI) v oblasti chaty 
Neratov a chaty u Dědka změnit na Plochy smíšené obytné 
– venkovské (SV). 
Odůvodnění: 50% rekreačních objektů je trvale obydleno, 
občané mají přihlášené trvalé bydlení v obci Neratov a 
většina z nich má chov domácího zvířectva (slepice, králíky, 
kozy). 
Výsledek hlasování: 
Souhlasí  7   nesouhlasí  0   zdržel se   0 

 
Požadavek obce na změnu ploch Z1,Z2, Z3 byl 
doplněn do zadání. 
Požadavek obce na změnu ploch RI chaty  
Neratov a chaty u Dědka  byl doplněn do zadání. 
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Usnesení bylo přijato. 
 Ostatní 

subjekty 
Připomínka  
 

Vyhodnocení připomínky  

 Vodovody a 
kanalizace Pardubice 
Teplého 2014 
530 02 Pardubice, ze 
dne 12. 05. 2016, 
doručeno dne 13. 05. 
2016 

Připomínka č. 1 
Předáváme stanovisko k předloženým pokynům pro 
zpracování návrhu zadání změny č.2 ÚP Neratov , což je 
součástí Zprávy o uplatňování ÚP. 
 
Do zadání změny č.2 ÚP Neratov požadujeme zařadit a v 
dalším řešení zohlednit: 
 
Zásobování pitnou vodou rozvojových ploch bude zajištěno 
ze stávajících vodovodních rozvodů v území. 
Majitelem a provozovatelem vodovodní sítě je 
spol.Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
 
- Vzhledem ke vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody 
vlivem sucha nesouhlasíme s využíváním vodovodu pro 
veřejnou potřebu jako primárního zdroje pro zajištění 
požární vody. Pro zajištění požární vody požadujeme 
přednostně využívat místních zdrojů v souladu s ČSN EN 
805 Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o 
požární ochraně, §29. Pro zajištění soběstačnosti v zajištění 
požární vody je potřeba doplnit a udržovat požární nádrže, 
toky a rybníky a tyto zřizovat v nově zastavovaných 
územích. 
V každé nově řešené lokalitě požadujeme zřídit, udržovat a 
provozovat požární nádrž s odpovídající kapacitou. Možno 
využít jiný stávající a kapacitně vyhovující zdroj požární 
vody (mimo vodovodu pro veřejnou potřebu). Pro požární 
nádrž či jiný obdobný zdroj bude vypracován režim 
využívání jako zdroje požární vody. 
 
- Při řešení rozvojových ploch respektovat u stávajících 
vedení vodovodů a souvisejících zařízení v předmětných 

 
 
 
 
 
 
 
Změna č.2 koncepci zásobování pitnou a požární 
vodou, která je stanovena v Územním plánu 
Neratov nemění a respektuje.    
Projektant do této koncepce doplní, že pro 
zajištění požární vody budou přednostně 
využívány místní zdroje. Tento požadavek je 
doplněn do zadání do kapitoly A-2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stávající vedení vodovodů a souvisejících zařízení 
a jejich ochranné pásmo dle zák.274/2001Sb, o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění platný 
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pozemcích ochranné pásmo dle zák.274/2001Sb, o 
vodovodech a kanalizacích v platném znění. 
 
Odkanalizování obce 
a) Nesouhlasíme s návrhem a řešením kořenové čistírny 
odpadních vod pro obec Neratov a Novinsko. Toto řešení je 
v rozporu s odsouhlasenou koncepcí odkanalizování obce 
dle dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a 
kanalizací"(PRVK): 
 
„Pro obec ležící ve stanoveném ochranném pásmu II.stupně 
léčivých zdrojů (bahna a vod) lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč ( ve smyslu zák.č. 164/2001 Sb) se předpokládá 
vybudování splaškové kanalizační sítě v obci se svedením 
do čerpací stanice a splašky přečerpávat do kanalizace 
obce Dědek a dále do výtlaku splašků ze Živanic a dále je 
dopravit k likvidaci na BČOV Pardubice." 
Podmínky pro toto řešení jsou vytvořeny : 
Tlaková kanalizace Dědek byla uvedena do trvalého 
provozu v r.2010 včetně zajištěné kapacity vybraných 
kanalizačních řadů pro napojení Neratova. 
Výtlak splašků Živanice - L.Bohdaneč uveden do trvalého 
provozu v r.2009 - situace v příloze. Citovaná tlaková 
kanalizace je v majetku a správě VAK. 
 
b) Pro odvádění vod dešťových, drenážních a dalších 
balastních v současnosti slouží dílčí dešťová kanalizace v 
obci ve správě obce Neratov. Dešťové a balastní vody lze 
likvidovat i přímo na dotčeném pozemku 
(např.zasakováním), tzn. mimo systém kanalizace pro 
veřejnou potřebu. 
 
K návrhu zadání změny č.2 ÚP momentálně další 
připomínky nemáme. 
 

územní plán respektuje. 
 
 
V kapitole A-2 zadání je vysvětleno, že Změna č. 2 
bude řešit alternativní možnost odkanalizování 
obce pomocí kořenové čistírny, která  bude možná 
pouze za podmínky odsouhlasení zastupitelstva 
Pardubického kraje.  Koncepce odkanalizování 
obce dle územního plánu je v souladu 
s dokumentem PRVK. 
Vybudování kořenové čistírny bude ve Změně č. 2 
prověřeno s ohledem na stávající limity v území; 
mimo jiné i s ohledem na ochranné pásmo II. 
stupně léčivých zdrojů (bahna a vod) lázeňského 
místa Lázně Bohdaneč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do koncepce odvádění dešťových vod bude 
doplněno, že dešťové a balastní vody lze likvidovat 
i přímo na dotčeném pozemku 
(např.zasakováním), tzn. mimo systém kanalizace 
pro veřejnou potřebu. Tento požadavek je doplněn 
do zadání do kapitoly A-2.   
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S pozdravem 
Ing. Pavel Janoušek 
vedoucí PTO 
 
Příloha: situace TK Dědek a výtlak splašků Živanice-
L.Bohdaneč 
 

 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
Zn.: 10592-ŘSD-16-
11110 ze dne 06. 05 
2016, doručeno dne 
19. 05. 2016 

Připomínka č. 2 
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy 
zasílá následující připomínky k návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu (dále jen ÚP) Neratov. 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva 
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, 
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně 
orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává 
připomínky k ÚPD, které jsou podkladem pro vyjádření 
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního 
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 
Sb., (Stavební zákon). 
 
Správním územím obce Neratov neprochází žádná stávající 
dálnice ani silnice I.třídy. Z hlediska sledovaných záměrů 
zasahuje do správního území obce Neratov koridor pro 
VPS přeložky silnice l.třídy l/36 Lázně Bohdaneč, dle 
ZÚR Pk stavba Č.D9. 
 
K Návrhu zprávy o uplatňováni ÚP Neratov uplatňujeme 
dále následující připomínky: 
 
V ÚP sousedícího správního území Lázně Bohdaneč je 
vymezen zpřesněný koridor pro VPS přeložka silnice I/36 
Lázně Bohdaneč. Šíři koridoru dle ZÚR Pk (tj.300m) 
zajišťuje územní rezerva, která okrajově zasahuje do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymezení koridoru pro přeložku silnice I/36 je 
uvedeno v Pokynech pro zpracování návrhu 
změny ÚP Neratov v rozsahu zadání změny na 
str. 16 a 21-22, které jsou přílohou č. 1 Zprávy o 
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severovýchodního cípu správního území obce Neratov 
 
V rámci pořizování Zm.č.2 ÚP Neratov požadujeme vymezit 
a územně chránit koridor pro územní rezervu VPS „přeložka 
silnice I/36 Lázně Bohdaneč" 

uplatňování ÚP Neratov. 

 Škoda Jiří 
Škodová Radka 

Připomínka č. 3 
Nesouhlasíme s umístěním sběrné jímky nebo septiku na 
pozemcích p.p.č. 414/12, který sousedí s našim pozemkem 
414/8 a na pozemku 413/7, který je vzdálen od našeho 
pozemku 414/8,17 m. 
Umístění septiku nebo jímky je pro nás nepřijatelné z 
důvodu vzdálenosti od našeho domu a dle zjištění co by 
narušilo klidné žití je zápach z odvětrávání těchto nádob a z 
případného čištění a vyvážení kalů. Dále vibrace z čerpadel 
a pískot z nich. 
Oslovili jsme i realitního makléře, který nás upozornil na 
skutečnost, že v případě prodeje nemovitosti se může stát 
nemovitost neprodejná nebo výrazně podhodnocena. 
Při koupi stavební parcely jsme byli obcí Neratov ujištěni, že 
se na pozemku 414/12 nesmí a nebude moci nikdy stavět. 
Jsme velice překvapeni, že obec Neratov uvažuje o 
umístění septiku nebo jímky přímo vedle parcel, které 
prodala jako stavební parcely pro stavbu rodinných domů. 
Dle zjištění, by bylo moudřejší obec Neratov ČOV vůbec 
nezatěžovat při tak malém počtu obyvatel a uvažovat o již 
dřívější studii napojení na sousední obec Dědek. 
Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádostí. 

 
Dle Zprávy o uplatňování ÚP Neratov a její přílohy, 
která je zadáním Změny č. 2 územního plánu není 
zatím jisté, zda na pozemcích p.č. 414/12 a 413/7 
k.ú. Neratov bude plocha umožňující umístění 
sběrné jímky nebo septiku. Úkolem projektanta je 
prověřit, zda je možné na pozemcích p..č. 414/12 
a 413/7, alternativně na pozemku p.č. 653, nebo 
649  vymezit plochu pro možnost umístění stavby 
septiku nebo sběrné jímky. Tuto připomínku 
považujeme zatím za bezpředmětnou a 
doporučujeme využít svá práva v dalším stupni 
pořizování Změny č. 2.    

 
Zpracovala Ing. arch. Mariana Zmítková, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou obce Jaroslavem Pulkrábkem. 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                                                                          ………………………………………….. 
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Pořizovatel             Určený zastupitel 
 


