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[a1] ZMĚNA Č. I/B ÚZEMNÍHO PLÁNU  
LÁZNĚ BOHDANEČ - TEXTOVÁ ČÁST 

(1) Změna č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen „Změna č. I/B“) mění Územní plán Lázně Bohdaneč, 
vydaný Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč dne 30. 1. 2013 usnesením č. 22.5 formou opatření obecné 
povahy s nabytím účinnosti ke dni 16. 2. 2013, takto: 

(1.1) V kapitole „I.1.a) Vymezení zastavěného území“: 

 ruší text: 

„ÚP Lázně Bohdaneč vymezuje v k.ú. Lázně Bohdaneč hranice ZÚ dle stavu ke dni 26. 3. 2012.“ 

a zároveň jej nahrazuje textem: 

„Zastavěné území je Změnou č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč aktualizováno a vymezeno ke dni 
31. 5. 2016.“  

(1.2) V kapitole „I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně“, podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch“, odstavci „Plochy bydlení“: 

 v textu „Z*, Z3a, Z3b, Z6, Z8, Z10, Z62“ ruší text: 

„ Z62“ 

 za text „Z*, Z3a, Z3b, Z6, Z8, Z10,“ doplňuje text: 

„ Z65
**)

“ 

(1.3) V kapitole „I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně“, podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch“, odstavci „Plochy dopravní infrastruktury - silniční 
(DS)“: 

 za text „Z39, Z44, Z46a, Z46b, Z54, Z56, Z57“ doplňuje text: 

„, Z65**)“ 

(1.4) V kapitole „I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně“, podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch“, odstavci „Plochy veřejných prostranství“: 

 za text „Z*“ doplňuje text: 

„, Z65**)“ 

(1.5) V kapitole „I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně“, podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch“: 

 za výčet zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč doplňuje odstavec s textem: 

„**) pozn.: Zastavitelná plocha Z65 je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství“ 

(1.6) V kapitole „I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně“, podkapitole „Vymezení ploch přestavby“: 

 za text „P4, P7 - P9, P15“ doplňuje text: 

„, P16“ 

(1.7) V kapitole „I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování“, podkapitole „I.1.d.2 
Technická infrastruktura“: 

 v oddílu „I.1.d.2.1) Zásobování vodou“ ruší text: 

„Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních hydrantů osazených na 
vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu bude i nadále u ploch stabilizovaných.“ 

a zároveň jej  nahrazuje textem: 

„Zásobování rozvojových ploch požární vodou bude přednostně zajištěno z místních zdrojů v souladu s ČSN EN 
805 Vodárenství, příl. A5. Pro zajištění soběstačnosti v zajištění požární vody je potřeba doplnit a udržovat požární 
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nádrže, toky a rybníky. Využívání skupinového vodovodu jako primárního zdroje pro zajištění požární vody je 
umožněno pouze výjimečně ve zvláště odůvodněných případech.“ 

 do oddílu „I.1.d.2.2) Zneškodňování odpadních vod:“ doplňuje odstavec s textem: 

„Odvádění dešťových vod 

Odvádění dešťových vod z rozvojových ploch bude zajištěno výhradně mimo systém splaškové kanalizace. Dešťové 
vody z jednotlivých nemovitostí, komunikací a zpevněných ploch nebudou napojeny na systém splaškové 
kanalizace. Doporučuje se přednostně využívat zasakovacích systémů a retenčních nádrží (podzemních zásobníků i 
otevřených rezervoárů), popř. realizace systému příkopů, struh, propustků, zatrubněných kanálků apod. 
s vyústěním do místních vodních ploch a toků.“ 

(1.8) V kapitole „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“, podkapitole „Základní podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití“, oddílu „Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední 
(OVM)“: 

 v odstavci „Podmínky prostorového uspořádání“ v první odrážce za text „v plochách Z22, Z55“ doplňuje text: 

„, P16“ 

(1.9) V kapitole „I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“, podkapitole „Specifické podmínky pro využití vybraných ploch s  rozdílným 
způsobem využití:“: 

 doplňuje odrážku s textem: 

„- zastavitelná plocha Z65: dopravní obslužnost parcel v zadním (jižním) traktu ploch s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení, musí být zajištěna z nové místní obslužné komunikace realizované v ploše 
s rozdílným způsobem využití DS - plochy dopravní infrastruktury, realizace přístupových komunikací 
k parcelám v zadním traktu v plochách s rozdílným způsobem využití BI není přípustná.“  

(1.10) V kapitole „I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit“, v oddílu vymezených prospěšných staveb s možností vyvlastnění": 

 do výpisu vymezených prospěšných staveb s možností vyvlastnění doplňuje text: 

„VD3 –  místní obslužná komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti parcel v zadním traktu ploch s rozdílným 
způsobem využití BI - ploch bydlení, v rámci zastavitelné plochy Z65“ 

(1.11) V kapitole „I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo": 

 ruší text: 

„ÚP nevymezuje žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo.“ 

a zároveň jej nahrazuje textem a tabulkou: 

„Územní plán Lázně Bohdaneč vymezuje následující veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit předkupní 
právo: 

ozn. k. ú. 
dotčené parcely 

dle katastru 
nemovitostí 

popis VPS, typ a ozn. plochy  
možnost uplatnění 
práva ve prospěch 

PP1 Lázně Bohdaneč 
980/38, 

980/47 
*)pozn. 

- veřejné prostranství  
(část zastavitelné plochy Z65 - plocha 

s rozdílným způsobem využití PV - plocha 
veřejných prostranství) 

město Lázně 
Bohdaneč 

*)pozn.
 Parcela č. 980/47, k. ú. Lázně Bohdaneč, je ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč.“ 
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(1.12) V kapitole „I.1.j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“: 

 v odstavci „ÚS-IX“ za text „R6“ doplňuje text: 

„ + Z65“ 

(2) Textová část Změny č. I/B obsahuje 2 listy (3 číslované strany) 

(3) Grafická část Změny č. I/B obsahuje následující výkresy: 

 

č. výkresu název výkresu 
počet listů  

(názvy listů) 
měřítko 

I.2.a. Výkres základního členění území legenda + 1 výřez (A) 1 : 5 000 

I.1.b.1. Hlavní výkres legenda + 1 výřez (A) 1 : 5 000 

I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací legenda + 1 výřez (A) 1 : 5 000 
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I.2.a.VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
MĚŘÍTKO

1 : 5 000
VÝKRES Č.MĚŘÍTKO

1 : 5 000
VÝKRES Č.VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,

OPATŘENÍ A ASANACÍ I.2.c.

hranice zastavěného území rušená

zastavěné území aktualizované k 31. 5. 2016 

hranice plochy přestavby

hranice zastavitelné plochy

redukovaná část zastavitelné plochy / plochy územní rezervy

hranice rušené zastavitelné plochy

hranice katastru nemovitostí

LEGENDA
JEVY SCHVALOVANÉ

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - HRANICE, PLOCHY A OSTATNÍ JEVY VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. I/B

JEVY INFORMATIVNÍ

název sídelní jednotky

oprava tiskové chyby Územního plánu Lázně Bohdaneč:
změna označení územní studie

veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům

LEGENDA
JEVY SCHVALOVANÉ

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - HRANICE, PLOCHY A OSTATNÍ JEVY VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. I/B

VPS, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
dopravní infrastruktura

místní obslužná komunikace

hranice katastru nemovitostí

JEVY INFORMATIVNÍ

název sídelní jednotky

VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo

VPS, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
veřejná prostranství

veřejné prostranství

a stavbám vyvlastnit
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HLAVNÍ VÝKRES
MĚŘÍTKO

1 : 5 000
VÝKRES Č.

I.2.b.1.

v rodinných domech - městské a příměstské 

plochy

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

stabilizované
plochy
změn

územní
rezervy

PLOCHY BYDLENÍ

veřejná infrastruktura a komerční zařízení
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

malá a střední

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční

hranice zastavěného území rušená

hranice zastavěného území aktualizovaná k 31. 5. 2016 

hranice plochy přestavby

hranice zastavitelné plochy

redukovaná část zastavitelné plochy / plochy územní rezervy

hranice rušené zastavitelné plochy

LEGENDA
JEVY SCHVALOVANÉ

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - HRANICE, PLOCHY A OSTATNÍ JEVY VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. I/B

hranice katastru nemovitostí

JEVY INFORMATIVNÍ

název sídelní jednotky
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MĚŘÍTKO

1 : 5 000
VÝKRES Č.VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,

OPATŘENÍ A ASANACÍ I.2.c.

veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

LEGENDA
JEVY SCHVALOVANÉ

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - HRANICE, PLOCHY A OSTATNÍ JEVY VYMEZENÉ ZMĚNOU Č. I/B

VPS, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
dopravní infrastruktura

místní obslužná komunikace

hranice katastru nemovitostí

JEVY INFORMATIVNÍ

název sídelní jednotky

VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo

VPS, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
veřejná prostranství

veřejné prostranství
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[b1] ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. I/B ÚZEMNÍHO 
PLÁNU LÁZNĚ BOHDANEČ - TEXTOVÁ ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č. 183/2006 Sb., a se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád či zákon 
č. 500/2004 Sb.). 

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu 

(Zpracovala: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města 
Pardubic; únor a září 2016) 

Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč (dále jen „zastupitelstvo“) schválilo usnesením č. 25.1, 25.2 a 25.3 ze dne 8. 
8. 2013 ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon, dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny Územního plánu Lázně Bohdaneč. Pořízení 
změny ÚP bylo schváleno pro tři lokality I/1, I/2 a I/3.  Téhož dne schválilo zastupitelstvo usnesením č. 25.4 Ing. Květoslavu 
Jeníčkovou, starostku města Lázně Bohdaneč, jako určenou zastupitelku, která bude spolupracovat s pořizovatelem změn 
územního plánu. Město Lázně Bohdaneč požádalo dle usnesení Rady města Lázně Bohdaneč č. 72.10 ze dne 7. 8. 2013 o 
pořízení změn územního plánu ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Magistrát města Pardubic.  

Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „pořizovatel“), který zpracoval „Návrh zadání změny č. I Územního plánu Lázně Bohdaneč“ (dále jen „Změna č. I“), 
který obsahoval všechny tři lokality; po jeho projednání dle § 47 stavebního zákona bylo zadání upraveno (počet lokalit byl 
doplněn na 5) a předloženo zastupitelstvu. O výsledku jednání zastupitelstva dne 21. 11. 2013 byl pořizovatel informován a 
současně požádán určeným zastupitelem o vyhovění požadavku zastupitelstva v tom smyslu, aby byl návrh zadání rozdělen 
na dvě části I/A a I/B tak, aby v části I/A byly pouze lokality pro těžbu štěrkopísku s následnou rekreací (lokality I/1 a I/4) a 
v části I/B ostatní lokality uvedené v návrhu zadání (lokality I/2, I/3 a I/5).  

Z těchto důvodů pořizovatel již projednané zadání upravil (rozdělil), na Změnu č. I/A Územního plánu Lázně 
Bohdaneč a Změnu č.I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč“(dále jen „Změna I/B“). Jednotlivá zadání nebyla nijak měněna 
ani doplňována, nebylo nutné jej opětovně projednávat.  Zadání změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva č. 29.5 dne 20. 3. 2014.  

Na základě výsledků komunálních voleb na podzim 2014 byl usnesením zastupitelstva č. 2.9 ze dne 17. 12. 2014 
schválen nový určený zastupitel pro pořizování Změny č. I/B Ing. Ladislav Štěpánek, starosta města. 

Usnesením č. 7.11 ze dne 16.9.2015 požádalo zastupitelstvo o rozdělení Změny č. I/B na  Změnu č. I/B a Změnu č. 
I/C tak, aby Změna č. I/B obsahovala lokalitu I/2, I/5 a plochu TI - technické vybavení umístěnou v těsném sousedství areálu 
ZŠ, která bude změněna na plochu OVM - plochu občanského vybavení; lokalita I/3 bude řešena ve Změně č. I/C. Důvodem 
rozdělení byla časová náročnost zpracování Změny č. I/B, kde lokalita I/3 dle schváleného zadání vyžadovala zpracování 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Tyto skutečnosti byly sděleny projektantovi Změny č. I/B Ing. Eduardovi 
Žaludovi dne 29.9.2015. 

Návrh Změny č. I/B pro společné jednání byl odevzdán v prosinci 2015.   

Společné jednání o návrhu Změny č. I/B (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi, krajským úřadem 
a veřejností) bylo zahájeno 18. prosince 2015, samotné společné jednání se konalo dne 13. ledna 2016 v 9 h v zasedací 
místnosti Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění stanovisek a připomínek byl 
stanoven do 12. února 2016. V rámci společného jednání bylo uplatněno 12 stanovisek, 2 připomínky, sousední obce 
neuplatnily žádnou připomínku.  

Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen souhlas s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání a dne 23. února 2016 požádal Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování o stanovisko dle § 
50 odst. 7 stavebního zákona (viz. kapitola 4).  

Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 29. února 2016 a konstatovalo se v 
něm, že návrhem Změny č. I/B byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
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vztahy a byl zajištěn soulad Změny č. I/B s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona bránili zahájení řízení o 
návrhu Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč. 

Pořizovatel předal projektantovi dne 9. března 2016 veškeré výsledky vyhodnocení společného jednání se žádostí 
o úpravu Změny č. I/B a současně žádal o doplnění textové části odůvodnění, kterou pořizovatel zpracoval.  

Dne 7. června 2016 převzal pořizovatel od Městského úřadu Lázně Bohdaneč upravený návrh Změny č. I/B pro 
veřejné projednání. Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52 stavebního zákona na 
19. července 2016 ve 14:00 h do zasedací místnosti budovy č. p. 41 Lázně Bohdaneč. Na veřejné projednání byly pozvány 
jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, město Lázně Bohdaneč a veřejnou vyhláškou byla pozvána 
veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve 
fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice a městě Lázně Bohdaneč. V průběhu řízení o 
návrhu územního plánu bylo obdrženo 7 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, oddělení územního 
plánování, žádná námitka a 1 připomínka. Připomínka byla obdržena od společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., 
která upozornila, že při navrhovaném využití plochy P16 (občanská vybavenost -veř. infrastruktura a komerční zařízení malá 
a střední) může dojít ke kolizi s umístěnou stokou DN 300; tuto informaci uvedl projektant do textové části odůvodnění 
Změny č. I/B. 

Sousední obce neuplatnily žádnou připomínku.   

Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny bylo konstatováno, že návrh změny územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, zpracoval s ohledem na veřejné 
zájmy návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. I/B; námitky v procesu veřejného projednání 
uplatněny nebyly. Návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 
7 stanovisek dotčených orgánů, 1 stanovisko krajského úřadu; všechny byly souhlasné bez požadavků a připomínek.  

Na základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu Změny č. I/B. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, pořizovatel dopracoval přezkum a 
odůvodnění návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona a zajistil úpravu návrhu Změny č. I/B. Následně byl návrh 
Změny č. I/B předložen zastupitelstvu města k vydání.      

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen „Změna č. I/B“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením 
č. 276. Území řešené Změnou č. I/B (k. ú. Lázně Bohdaneč) leží v rozvojové oblasti „OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice“. 

PÚR ČR nevymezuje v rámci řešeného žádné rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní 
infrastruktury, koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů a nestanovuje žádné další 
úkoly pro územní plánování. 

Změna č. I/B respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného Změnou č. I/B se 
týkají zejména následující body republikových priorit: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  
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Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. Tyto koncepce nejsou Změnou č. I/B měněny; stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy 
přestavby jsou Změnou č. I/B vymezeny v souladu s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto 
jeden ze základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje.  

Změna č. I/B aktualizuje vymezení zastavěného území s ohledem na skutečný stav využití území a s ohledem na 
postupné naplňování (využití) zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu Z65, která je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  
s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy 
dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství. Zastavitelná plocha Z65 je vymezena v přímé 
vazbě na zastavěné území a s napojením na stávající systém místních obslužných komunikací. Plocha je 
lokalizována v ploše územní rezervy R6, s možným budoucím způsobem využití SM - plochy smíšené obytné - 
městské, vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Změna č. I/B vymezuje plochu přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, v zastavěném území za účelem rozšíření areálu 
mateřské a základní školy. 

Změny v krajině nejsou předmětem řešení Změny č. I/B.  

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Na základě aktuálních požadavků vlastníků pozemků a města jsou Změnou č. I/B vymezeny obytné zastavitelné 
plochy a plocha přestavby občanského vybavení. Zastavitelné plochy a plocha přestavby jsou vymezeny s ohledem 
na veškeré požadavky na ochranu stávajících hodnot území, maximální možné vyloučení střetů s limity využití 
území a eliminaci či redukci identifikovaných problémů. 

(18)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a 
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Změna č. I/B respektuje stávající strukturu osídlení města, včetně samostatných sídelních enkláv. Změna č. I/B 
respektuje koncepce stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč, které cíleně vytvářejí podmínky pro další 
rozvoj funkcí odpovídající charakteru a velikosti místních částí a zároveň posilují vazby na kompaktní město, 
zejména zkvalitňováním veřejné infrastruktury. V souladu s výše uvedeným vymezuje Změna č. I/B plochu 
přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, za účelem rozšíření areálu mateřské a základní školy. Záměr bude mít svým 
charakterem pozitivní dopad na posílení vazeb menších okolních obcí na Lázně Bohdaneč. 

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

Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, vymezená Změnou č. I/B, je situována v zastavěném území v proluce stávající 
zástavby. Územní plán Lázně Bohdaneč tuto plochu zařadil mezi stabilizované plochy technické infrastruktury - 
inženýrské sítě (TI). Důvodem tohoto vymezení byla pravděpodobně blízkost transformační stanice, dotčené 
plochy však netvoří se stanicí provozně, funkčně ani jinak propojený celek. Územní plán Lázně Bohdaneč tak pro 
plochy vymezil nevhodný způsob využití. Plocha přestavby P16, vymezená Změnou č. I/B, navazuje na 
stabilizované i zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití OVM - plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, čímž vzniká funkčně provázaná a kompaktní plocha vhodná pro 
rozšíření a rozvoj areálu mateřské a základní školy. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, nevyvolají nadbytečné nároky na veřejnou 
infrastrukturu vzhledem k jejich situování do lokalit s vybudovanou dopravní i technickou infrastrukturou. Plocha 
s rozdílným způsobem využití DS - plocha dopravní infrastruktury - silniční, v rámci zastavitelné plochy Z65 je 
Změnou č. 1 vymezena za účelem efektivního využití území, které bylo prověřeno pořizovanou územní studií 
dotčené lokality. Navrhované rozvojové lokality nevyvolají suburbanizační procesy v území. Změna č. I/B nemá 
negativní vliv na veřejnou zeleň z hlediska její možné minimalizace či fragmentace. 

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

Změna č. I/B respektuje územní systém ekologické stability vymezený Územním plánem Lázně Bohdaneč. 
Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezená Změnou č. I/B, nejsou ve střetu s limity využití území 
zabezpečujících ochranu přírody a krajiny (výše uvedené limity). Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním 
plánem Lázně Bohdaneč, ve které jsou zakotveny základní principy a zásady ochrany přírody a krajiny, není 
Změnou č. I/B měněna. 

Změna č. I/B zároveň respektuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování stanovené PÚR ČR vyplývajících z polohy města v rozvojové oblasti (OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice). Území řešeného Změnou č. I/B se týkají zejména následující kritéria, podmínky a úkoly: 

(34) V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na 
zvýšené požadavky změn v území a při respektování republikových priorit územního plánování umožnit 
odpovídající využívání území a zachování jeho hodnot. 

V Lázních Bohdanči lze vzhledem k postavení v systému osídlení, coby města v těsné blízkosti významných 
spádových center Pardubice a Hradec Králové a zároveň města lázeňského, očekávat zvýšené nároky a požadavky 
v oblasti bydlení, veřejné infrastruktury a občanského vybavení. S ohledem na uvedené vymezuje Změna č. I/B 
plochu přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, za účelem rozšíření nabídky ploch pro umisťování staveb a zařízení tohoto typu. 
Změna č. I/B zároveň vymezuje zastavitelnou plochu Z65, která je složena z více individuálních, na sebe 
navazujících ploch  s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, 
DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství. Zvýšené požadavky na bydlení 
uvažoval také Územní plán Lázně Bohdaneč vymezením několika ploch územních rezerv, v části jedné z nich (R6) je 
situována výše uvedená zastavitelná plocha Z65. 

(35) Zvýšené požadavky na změny v území rozvojových oblastí a rozvojových os vyžadují aktivní součinnost všech složek 
veřejné správy, zvláště pak dotčených orgánů, chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů při 
řešení úkolů pro územní plánování a při plnění příslušných doporučení. 

Aktivní součinnost všech složek veřejné správy je zajištěna procesem pořizování Změny č. I/B dle platné legislativy. 
Změna č. I/B v maximální možné míře zohledňuje stanoviska dotčených orgánů, jež dbají na ochranu veřejných 
zájmů podle zvláštních právních předpisů.   

(38) Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území; při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve 
všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména: 

    (38a) možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při současném 
respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

    (38b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové sociální segregaci, 
fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch veřejné zeleně sloužící svému 
účelu 

    (38e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center 

    (38g) minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v lokalitě s vybudovanou 
dopravní a technickou infrastrukturou.  

Zastavitelná plocha Z65, která je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční a PV - plochy veřejných prostranství, jsou situovány v přímé návaznosti na zastavěné území, v rozvojové 
lokalitě, kterou Územní plán Lázně Bohdaneč vymezil jako plochu územní rezervy R6, s možným budoucím 
způsobem využití SM - plocha smíšená obytná - městská. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá postupné 
naplňování této rozvojové lokality, čímž dojde k posílení kompaktnosti severní části města a bude zajištěno 
vyloučení prostorové sociální segregace i fragmentace krajiny. 

Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, zajistí svým charakterem rozvoj společenské funkce v centru města.  
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Záměry realizované v navrhovaných plochách nebudou mít při dodržení všech podmínek stanovených Územním 
plánem Lázně Bohdaneč a Změnou č. I/B negativní vliv na přírodní a krajinné hodnoty území. 

(39) Úkoly pro územní plánování:   

    (39a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu 
s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové 
osy. 

Změna č. I/B respektuje prioritu intenzivního využívání zastavěného území, plocha přestavby P16 je vymezena 
v zastavěném území v proluce stávající zástavby. Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - 
plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, je vymezena za účelem 
rozšíření areálu mateřské a základní školy, což svým způsobem lze považovat za záměr nadmístního významu, 
jelikož místní základní školu navštěvují i žáci z okolních menších obcí a je tím posílena jejich vazba na město Lázně 
Bohdaneč. Záměr však nevyvolá nároky na koordinaci území z hlediska širších vztahů v územně plánovacím 
smyslu. 

2. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. I/B se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje 

Změna č. I/B je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen 
„ZÚR Pk“), schválené Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a s nabytím účinnosti dne 
7. 10. 2014. Území řešeného Změnou č. I/B se týkají zejména následující priority a úkoly vyplývající ze ZÚR Pk: 

(1.) Stanovení priorit územního plánování Pardubického kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

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

Principy a zásady vedoucí k udržitelnému rozvoji území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území a v dílčích 
koncepcích jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tyto 
koncepce nejsou Změnou č. I/B měněny, Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu a plochu přestavby 
v souladu s těmito koncepcemi. Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, je vymezena Změnou č. I/B za účelem 
umožnění rozšíření areálu mateřské a základní školy, což má vzhledem k charakteru uvažovaného záměru pozitivní 
vliv na udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. 

 (04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na městech Pardubice, 
Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová - Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto - Choceň. Posilovat význam 
ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko, Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, Holice, Žamberk 
a Králíky. 

Podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje jsou zakotveny v koncepci rozvoje území 
a v urbanistické koncepci stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč, které nejsou Změnou č. I/B měněny. 

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

    (06a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 

    (06b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu 

    (06c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny 

    (06d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, 
škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání 

    (06e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 

    (06f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně konfliktních lokalit 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, nejsou dotčeny limity využití území, které 
zajišťují ochranu přírodních hodnot a biologické rozmanitosti území. Ekologicko-stabilizační funkce krajiny je 
zajištěna vzájemně propojenými skladebnými prvky ÚSES, vymezenými Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tyto 
skladebné prvky ÚSES nejsou Změnou č. I/B nijak dotčeny. 
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Ochrana pozitivních znaků krajinného rázu je zajištěna zejména podmínkami prostorového uspořádání, 
stanovenými Územním plánem Lázně Bohdaneč. Rozvojové záměry stavebního charakteru v zastavitelných 
plochách a ploše přestavby, vymezených Změnou č. I/B, musí tyto podmínky plně respektovat. 

Zastavitelná plocha Z65, která je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční a PV - plochy veřejných prostranství, je vymezena v lokalitě, pro kterou Územní plán Lázně Bohdaneč 
stanovil podmínku prověření využití území zpracováním Územní studie ÚS-IX. Změna č. I/B je vypracována na 
podkladu rozpracovaného návrhu této Územní studie ÚS-IX (schéma je doplněno v kapitole „9.3“ textové části 
Odůvodnění Změny č. I/B), Změna č. I/B požaduje zachování výše uvedené podmínky pro dotčenou zastavitelnou 
plochu Z65 i nadále. Důvodem je prověření uvažovaných záměrů z hlediska zachování a citlivého doplnění výrazu 
lázeňského města, s cílem nenarušovat cennou městskou strukturu a architektonické a přírodní dominanty. 

Ochrana obyvatel před nepříznivými vlivy je zakotvena v koncepci civilní ochrany, stanovené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč, a dále jednotlivými legislativními předpisy, které musí záměry realizované v zastavitelné ploše a 
ploše přestavby, vymezených Změnou č. I/B, plně respektovat. 

Zastavitelná plocha Z65, která je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční a PV - plochy veřejných prostranství, je situována v přímé návaznosti na zastavěné území, v rozvojové 
lokalitě, kterou Územní plán Lázně Bohdaneč vymezil jako plochu územní rezervy R6, s možným budoucím 
způsobem využití SM - plocha smíšená obytná - městská. Z dlouhodobého hlediska se předpokládá postupné 
naplňování této rozvojové lokality, čímž dojde k posílení kompaktnosti severní části města a bude zajištěno 
vyloučení prostorové sociální segregace i fragmentace krajiny. Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem 
využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, bude mít 
svým charakterem pozitivní dopad na sociální soudržnost obyvatel. 

Změna č. I/B nevymezuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 

 (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: 

    (07a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a architektonická řešení 
sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel 
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny 

    (07b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti 
s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině 

    (07d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb 
(znalostní ekonomika) 

    (07g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, likvidace odpadních vod a soustav zásobování vodou a 
energiemi včetně využívání energie z alternativních zdrojů a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem 
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností 
v ostatním území kraje 

Posílení kvality života obyvatel je Změnou č. I/B respektováno vymezením plochy přestavby P16, s rozdílným 
způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, 
která umožní rozšíření areálu mateřské a základní školy, což je záměr posilující společenskou funkci centrální části 
města a sociální soudržnost obyvatel města. Zmíněná plocha přestavby je zároveň vymezena v lokalitě, kterou 
Územní plán zařadil mezi stabilizované plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI). Plochy však s blízkou 
transformační stanicí netvoří funkčně, provozně ani jinak provázaný celek a územní plán tak pro dotčené plochy 
stanovil nevhodný způsob jejich využití. Plocha přestavby P16 naopak navazuje na okolní stabilizované i 
zastavitelné plochy se shodným způsobem využití OVM, čímž vznikne funkčně provázaná a kompaktní plocha 
umožňující rozšíření a rozvoj stávajícího areálu mateřské a základní školy. Plocha přestavby P16 je zároveň 
vymezena v zastavěném území v proluce stávající zástavby, čímž je splněn požadavek na vyvážené a efektivní 
využívání zastavěného území. 

Požadavek na efektivní využívání zastavěného území je Změnou č. I/B zároveň respektován aktualizací jeho 
vymezení dle aktuálního stavu využití území. 

Rozvoj ekonomických odvětví je umožněn v rámci hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití ploch 
s rozdílným způsobem využití OVM - plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení 
malá a střední, stanoveného Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Vznik příznivého urbanistického a architektonického prostředí a kvalitních veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně bude prověřen v řešení Územní studie ÚS-IX, do které je zahrnuta též zastavitelná plocha Z65, vymezená 
Změnou č. I/B.  
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Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v plochách s vybudovanou 
dopravní a technickou infrastrukturou. S realizací uvažovaných záměrů se předpokládá současný rozvoj těchto 
základních složek veřejné infrastruktury města, především v ploše s rozdílným způsobem využití DS - plocha 
dopravní infrastruktury - silniční, vymezené Změnou č. I/B v rámci zastavitelné plochy Z65.  

 (2.) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, 
rozvojových os a rozvojových center krajského významu: 

(2.1.) Rozvojová oblast republikového významu 

(11) ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové - Pardubice na území Pardubického kraje tak, že do 
této osy jsou zahrnuty následující obce (katastrální území): 

    (11a) ve správním obvodu ORP Pardubice: (…), Lázně Bohdaneč (Lázně Bohdaneč), (…) 

Změna č. I/B respektuje polohu řešeného území v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice. 

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

    (12g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající veřejnou 
infrastrukturou 

    (12m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

    (12n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability 

Zastavitelné plochy a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v lokalitách s vybudovanou 
veřejnou infrastrukturou, zejména dopravní a technickou. Plocha přestavby P16 je situována v zastavěném území 
v centrální části Lázní Bohdanče, zastavitelná plocha Z65 v návaznosti na zastavěné území v rozvojové lokalitě 
v severní části města. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby jsou Změnou č. I/B vymezeny v souladu s koncepcí rozvoje území a dalšími 
dílčími rozvojovými koncepcemi, stanovenými Územním plánem Lázně Bohdaneč, a jsou tak mimo jiné 
respektovány prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 

Estetická hodnota krajiny nebude Změnou č. I/B narušena, ekologická stabilita území je zajištěna respektováním 
skladebných prvků ÚSES, vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč.  

(13) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

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

    (13b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny 

    (13e) respektovat požadavky na ochranu ptačích oblastí Bohdanečský rybník (…), evropsky významných lokalit (…), 
Bohdanečský rybník, (…), národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, (…) 

    (13f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. 
(112): nadregionálních biocenter Bohdaneč (…), nadregionálních biokoridorů (…), K72, (…) 

Výše uvedené úkoly pro územní plánování jsou splněny Územním plánem Lázně Bohdaneč a jsou Změnou č. I/B 
plně respektovány. 

(2.5.) Centra osídlení 

 (49) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje tyto kategorie center osídlení: 

    (49e) ostatní obce s pověřeným obecním úřadem: (…), Lázně Bohdaneč, (…) 

Změna č. I/B respektuje z hlediska kategorizace center osídlení město Lázně Bohdaneč coby ostatní obec 
s pověřeným obecním úřadem. 

(2.5.5.) Ostatní obce s pověřeným obecním úřadem 

(65) Mimo výše uvedená centra jsou v území Pardubického kraje další obce s pověřeným obecním úřadem Chrast, 
Chvaletice, Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Lázně Bohdaneč, Nasavrky. 

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

    (65) Lázně Bohdaneč, které jsou integrální součástí Pardubické aglomerace, mají předpoklady pro rozvoj lázeňské 
funkce. 

S ohledem na charakter Změny č. I/B není lázeňská funkce města nijak rozvíjena, je však plně respektována. 
Změna č. I/B obecně zvyšuje úroveň veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti vymezením plochy 
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přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední.  

(4.) Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů krajského významu 

(4.1.) Plochy a koridory dopravy 

(4.1.2.) Plochy a koridory dopravy nadmístního významu 

(81) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje: 

    (81a), (81b), (81c)  

Výše uvedené zásady stanovené ZÚR Pk jsou naplněny Územním plánem Lázně Bohdaneč a nejsou Změnou č. I/B 
nijak dotčeny. 

(82)  

    (82a)  ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách a stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
(…) 

    (82b) v šířkách koridorů dle čl. (82a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury 

 (…) 

Výše uvedené úkoly stanovené ZÚR Pk jsou naplněny Územním plánem Lázně Bohdaneč a nejsou Změnou č. I/B 
nijak dotčeny. Změna č. I/B vymezuje zastavitelné plochy a plochu přestavby mimo koridory dopravní 
infrastruktury vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Silnice I. třídy 

(83) ZÚR navrhuje na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů:     

    (83f)  koridor pro umístění stavby D08 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11 

    (83g)  koridor pro umístění stavby D09 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč 

Výše uvedené koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury silniční jsou vymezeny Územním plánem Lázně 
Bohdaneč a nejsou Změnou č. I/B nijak dotčeny. 

(4.3.) Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 

(110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 

    (110a)  funkční biocentra: 8 Bohdaneč 

    (110b)  osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit: K72 Polabský Luh - Bohdaneč 

Výše uvedené skladebné prvky ÚSES nadregionální úrovně jsou vymezeny Územním plánem Lázně Bohdaneč a 
nejsou Změnou č. I/B nijak měněny ani dotčeny. 

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

    (112a)  respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni jako 
nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění liniových 
staveb, které tyto plochy kříží 

Změna č. I/B vymezuje zastavitelné plochy a plochu přestavby mimo biocentra a biokoridory ÚSES všech úrovní, 
vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč, čímž je dodržena zásada zachování ploch a koridorů pro biocentra 
a biokoridory ÚSES jako nezastavitelných. 

    (112b), (112c), (112d), (112e), (112f), (112g), (112h) 

Výše uvedené zásady jsou zakotveny v koncepci ochrany přírody a krajiny a v dalších dílčích koncepcích 
stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč, které nejsou Změnou č. I/B nijak měněny. 

(113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

    (113a), (113b) 

Výše uvedené úkoly jsou zakotveny v koncepci ochrany přírody a krajiny a v dalších dílčích koncepcích 
stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč, které nejsou Změnou č. I/B nijak měněny. 
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(5.) Upřesnění územních podmínek a koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

(5.1.) Přírodní hodnoty území kraje 

(115) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: 

    (115e)  vodohospodářsky významná území - (…), léčebné lázně Bohdaneč 

    (115h)  skladebné části ÚSES 

Záměry vyvolané Změnou č. I/B nebudou mít negativní vliv na výše uvedené přírodní hodnoty území. 

(116) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje těchto území 

    (116a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s přírodními či krajinnými 
hodnotami 

    (116b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, estetických, rekreačních a 
hospodářských funkcí 

    (116n) podporovat rozvoj léčebných lázní Lázně Bohdaneč, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních léčivých 
zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí 

(7.) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a 
asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

(7.1.) Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy 

(142) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy 

 (D08), (D09) 

Koridor pro umístění výše uvedených veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy vymezil Územní plán Lázně 
Bohdaneč jako veřejně prospěšnou stavbu VD1, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, a není 
Změnou č. I/B nijak dotčen. 

(7.6.) Veřejně prospěšné opatření územní systém ekologické stability 

(147) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES, jejich funkčnost 
je nutno zcela nebo částečně zajistit 

 (U02) 

Koridor pro zajištění funkčnosti výše uvedeného veřejně prospěšného opatření v oblasti územního systému 
ekologické stability vymezil Územní plán Lázně Bohdaneč jako veřejně prospěšné opatření VU1, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, a není Změnou č. I/B nijak dotčen. 

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Pro Změnu č. I/B 
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s cíli územního plánování 

(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 uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. I/B vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území vymezeného Územním plánem 
Lázně Bohdaneč, jeho aktualizací a současným respektováním stabilizovaných a zastavitelných ploch dle 
skutečného využití území. 

Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu a plochu přestavby, respektuje plochy veřejných prostranství a plochy 
smíšené obytné, které jsou Územním plánem Lázně Bohdaneč vymezeny, za účelem mírného posílení pilířů 
soudržnosti společenství obyvatel území, hospodářského rozvoje a příznivého životního prostředí. 



Odůvodnění Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč   textová část 

 

/ b.10 /   ŽALUDA, projektová kancelář 

 

 (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. 

Změna č. I/B dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Základním 
předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Zadání Změny č. I/B, 
schváleného Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč. Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. I/B je uvedeno 
v kapitole „11“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů a racionálního využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou 
dohodou všech účastníků procesu pořizování Změny č. I/B (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených 
orgánů, veřejnosti, atd.).  

(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. 

Změna č. I/B respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území, 
stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč formou závazných úkolů. Dále respektuje stanovené podmínky 
plošného a prostorového uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých 
ploch s rozdílným způsobem využití. Změna č. I/B nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by 
omezily či narušily přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území nebo které by znemožnily jejich ochranu.  

(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, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je vhodné vyloučit 
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., nebyly 
součástí Zadání Změny č. I/B. Změna č. I/B nemění podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území stanovených Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. I/B byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP Pardubice, ÚAP 
Pardubického kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na 
jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Zásadním podkladem pro zjištění a posouzení stavu 
území byly ÚAP ORP Pardubice zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. 
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního 
průzkumu projektanta, konzultací s představiteli města a studiem relevantních podkladů.  

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

Změna č. I/B navazuje na koncepci rozvoje území města a urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, specifikované v rámci rozboru udržitelného 
rozvoje území a upřesněné vlastním terénním průzkumem projektanta, respektuje Změna č. I/B stávající 
uspořádání sídla a podporuje zachování identity a rovnoměrného rozvoje jednotlivých místních částí. 

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 

Hlavním důvodem pořízení Změny č. I/B je definování nových záměrů na provedení změn v území na základě 
žádostí vlastníků pozemků. Změna č. I/B prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území s ohledem na 
hospodárné využívání území. S ohledem na veřejný zájem a kladný přínos z hlediska zvýšení kvality občanské 
vybavenosti města vymezuje Změna č. I/B plochu přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední. Zároveň je Změnou č. I/B 
vymezena zastavitelná plocha Z65, která je složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným 
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způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství. Tato plocha je vymezena jako náhrada za již naplněné 
a využité zastavitelné plochy pro bydlení, vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč, za účelem zajištění 
podmínek pro efektivní rozvoj města. 

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

Změna č. I/B respektuje a nemění požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území 
vyplývající z Územního plánu Lázně Bohdaneč. Tyto podmínky jsou stanoveny primárně s ohledem na charakter a 
strukturu stávající zástavby tak, aby nedošlo k narušení ustálených urbanistických, architektonických, estetických a 
kompozičních principů a zásad, které se odráží v celkově příznivém a kvalitním prostředí lázeňského města. 

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území 

Změna č. I/B respektuje plochy, v nichž je Územním plánem Lázně Bohdaneč rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie s cílem navrhnout a prověřit podrobnější podmínky pro umístění a 
uspořádání staveb, zejména s ohledem na charakter a strukturu zástavby a hodnoty území. Podmínka prověření 
využití území zpracováním Územní studie ÚS-IX se vztahuje i na zastavitelnou plochu Z65, vymezenou Změnou 
č. I/B. Plochy s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - 
plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství, jsou v rámci zastavitelné plochy Z65 
vymezené Změnou č. I/B na podkladu návrhu pořizované Územní studie ÚS-IX, jejíž schéma je přiloženo v kapitole 
„9.3“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

S ohledem na charakter Změny č. I/B nebylo touto změnou pořadí změn v území (etapizace) stanoveno. 
Zastavitelnou plochu  Z65 lze i o ohledem na návrh Územní studie ÚS-IX chápat jako 1. etapu výstavby v rámci 
plochy územní rezervy R6 (Změna č. I/B mění severní část plochy územní rezervy na zastavitelnou plochu). 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Změna č. I/B respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká 
opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se 
zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření 
nestavebního charakteru. 

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

Změna č. I/B respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. V rámci této 
koncepce jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením 
smíšených ploch v zastavěném i nezastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a 
pružně reagovat na hospodářské a společenské změny. 

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

Změna č. I/B respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené Územním plánem Lázně 
Bohdaneč respektováním zastavěného území a jeho aktualizací, vymezením zastavitelných ploch včetně stanovení 
odpovídajících podmínek pro jejich využití. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 
území 

Změna č. I/B respektuje urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč, která klade 
mimořádný důraz na lokalizaci zastavitelných ploch výhradně ve vazbě na infrastrukturní kostru města, jejich 
přímou návaznost na zastavěné území a komunikační systém. Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené 
Změnou č. I/B, nevyvolají nadbytečné nároky na veřejnou infrastrukturu vzhledem k jejímu situování do lokalit 
s vybudovanými systémy dopravní i technické infrastruktury, v zastavitelné ploše Z65 je uvažována realizace 
místní obslužné komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti parcel v zadním (jižním) traktu ploch s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. I/B se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. 
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l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. I/B nevyvolá 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 

Změna č. I/B nevymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby umožňující umisťovat záměry vyvolávající 
negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. I/B vymezeny. 

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

Při zpracování Změny č. I/B byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. I/B není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně 
příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B Územního plánu Lázně 
Bohdaneč. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se týkají obsahu změny 
územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. I/B je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 500/2006 Sb. a s Vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 501/2006 Sb.“): 

- Změna č. I/B aktualizuje vymezení zastavěného území v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zákona 
č. 183/2006 Sb. a v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

- Změna č. I/B vymezuje zastavitelné plochy v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. 

- Změna č. I/B vymezuje plochu přestavby v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  

- Změna č. I/B vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 3 odst. 4 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

- Změna č. I/B vymezuje veřejně prospěšnou stavby v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. g) 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb. 

- obsahová struktura textové části Změny č. I/B je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a v souladu s 
přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. j) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;  

- grafická část Změny č. I/B je zpracována v souladu s § 13 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu s 
přílohou č. 7, část I., odst. 3 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  

- v textové části Odůvodnění Změny č. I/B je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. 

- v textové části Odůvodnění Změny č. I/B je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. 
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- v textové části Odůvodnění Změny č. I/B je vyhodnoceno splnění požadavků zadání v souladu s přílohou č. 7, 
část II., odst. 1, písm. b) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

- v textové části Odůvodnění Změny č. I/B je zpracováno komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souladu s 
§ 53 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. 

- v textové části Odůvodnění Změny č. I/B jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v souladu s přílohou č. 7, část II., odst. 1, 
písm. d) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to 
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

(Zpracovala: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města 
Pardubic; únor a září 2016) 

V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání a veřejného projednání nebyl řešen žádný rozpor. 

5. 2. 1 Vyhodnocení společného jednání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč - Do 

p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 

Č. j.: HSPA-15-53/2016-
Sh ze dne 09. 02. 2016 

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 
19. 12. 2015 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 

Poučení 

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
závazné stanovisko; 

 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 Pardubice, 
530 02 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice, doručeného dne 18. 
12. 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 a § 
4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
„stavební zákon") posoudila předložený „návrh změny Č. I/B 

 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko, dotčený orgán neuplatňuje 
žádný požadavek; 
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p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

Č. j.: KHSPA 
20013/2015/HOK-Pce 
ze dne 04. 01. 2016 

 

územního plánu Lázně Bohdaneč". 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu změny Č. I/B 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 

S předloženým „návrhem změny Č. I/B územního plánu Lázně 
Bohdaneč" 

s o u h l a s í . 

Odůvodnění 

Nové zastavitelné plochy: 

Z63 a Z64 - nové zastavitelné plochy jsou situovány 
severovýchodním směrem od centra v k. ú. Lázně Bohdaneč, kde 
navazují na zastavěné území. Jedná se o lokality s navrženým 
funkčním vymezením BI (plocha bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské). Obě plochy jsou vymezeny z důvodu již 
realizovaných investičních záměrů vlastníka pozemku za účelem 
realizace rodinného domu. 

Nová plocha přestavby: 

P16 - navržená plocha přestavby je situována západně od centra 
k.ú. Lázně Bohdaneč. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezením OVM (plocha občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední). Plocha 
přestavby je vymezena v zastavěném území za účelem rozšíření 
areálu mateřské a základní školy. 

Zrušené zastavitelné plochy: 

Změna Č. I/B návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč ruší 
následující zastavitelné plochy: 

Z62 (severovýchod, funkční vymezení BI - plocha bydlení - v 
rodinných domech - městské a příměstské), 

Z* (lokalita v ulici Polní, funkce BI) a Z* (lokalita v ulici 
Podhaltýřská, jednotlivé lokality v ulici Vilémova, funkční vymezení 
BI). 

Částečně zredukované zastavitelné plochy: 

Změna Č. I/B návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč částečně 
redukuje následující zastavěné plochy: 

Z23a - plochy jsou změnou Č. I/B vymezeny jako stabilizované, 
mají funkční vymezení BI a DS (plochy dopravní infrastruktury - 
silniční). 

Z* - jedná se o jednotlivé lokality v ulici Vilémova, plochy jsou 
změnou Č. I/B vymezeny jako stabilizované s funkčním vymezením 
BI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

6.  Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor kultury a 
památkové péče 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

7. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a zemědělství, 

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 

 

- stanovisko bez připomínek; 
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Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 

Č.j.: 
KrÚ81926/2015/OŽPZ/S
e ze dne 18.01.2016 

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

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata) 

Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, 
které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického 
kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu námitek. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon"), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona vydává 

SOUHLAS 

k uvedené věci "UP Bohdaneč, změna č. 1, návrh",   
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,2961 ha, z 
toho: 

- Lokality: Z63, Z64 - rozloha 0,1930 ha. Využití je možné pro 
bydlení.  

- Lokalita: P16 - rozloha 0,1031 ha. Využití je možné pro občanské 
vybavení.  

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Václav Bros) 

Ve změně územního plánu nejsou navrhovány zábory pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a ani není dotčeno ochranné pásmo 
lesa. 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 289/1995 
Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů krajský úřad uplatňuje stanovisko k územně 
plánovací dokumentaci, pokud jsou umisťovány rekreační a 
sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa a 
stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. 
Jelikož změna návrhu územního plánu neřeší uvedené 
kompetence krajského úřadu, jsou pro vydání stanoviska příslušné 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V tomto případě se 
jedná o orgán státní správy lesů Magistrátu města Pardubic. 

 

 

 

- stanovisko bez připomínek; 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stanovisko bez připomínek; 

 

 

 

 

 

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, úsek 
památkové péče, nám. 
Republiky 12, 
Pardubice, 530 21 

Č.j.: MmP 78356/2015 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 
77423/2015 ze dne 18. 12. 2015, o společném jednání o návrhu 
změny č. l/B územního plánu Lázně Bohdaneč, sděluje toto 

stanovisko: 

K návrhu zadání změny č. 1 územního plánu vydal příslušný orgán 

- stanovisko bez připomínek; 
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ze dne 08. 01. 2016 stanovisko pod čj.MmP 54167/2013 ze dne 25. 9. 2013. 
Předložený návrh změny č. l/B územního plánu Lázně Bohdaneč se 
týká části řešeného území v lokalitách Z62, Z3a, Z63, Z64 a P16. 
Lokality se nedotýkají nemovitých kulturních památek zapsaných v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Ochrana 
archeologických památek je uvedena v územním plánu a změnou 
č.1/B se nemění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

530 21 

Č.j.: 
OŽP/78316/2015/Ves 
ze dne 08.01.2016 

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 změny územního plánu 
připomínek. Ing. Monika Löfelmannová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu změny 
ÚP Lázně Bohdaneč. Ing. Petr Veselovský 

Z hlediska zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17a) písm. a) zákona krajský úřad. Vacíková Eva 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. Ing. 
František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 

Je třeba respektovat dokument PRVK Pardubického kraje. Otto 
Sigmund 

- stanovisko je bez připomínek; 

 

 

 

 

- stanovisko je bez námitek; 

 

 

 

 

 

 

- PRVK Pardubického kraje je respektován 
Územním plánem Lázně Bohdaneč (dále 
jen „územní plán“); Změna I/B koncepci 
vodního hospodářství dle územního plánu 
respektuje; 

11. Ministerstvo dopravy 
ČR, Odbor 
infrastruktury a 
územního plánu 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 

 

 

12. Ministerstvo obrany ČR, 
Sekce ekonomická a 
majetková, Teplého 
1899, Pardubice, 530 02 

Sp.zn..:48048/2015-
8201-OÚZ-PCE ze dne 
04.01.2016 

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 
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), následující 
stanovisko: 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o technické 
infrastruktuře ve správě ČR-MO, SEM, OOÚZ a ŘPNI, oddělení 
ochrany územních zájmů Pardubice, předány Městskému úřadu 
Pardubice formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 

V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně ochranného 
pásma (ÚAP - jev 68, pasport č. 33/2014). Za vymezené území se 
v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 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 
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povolit veškeré zemní práce jen na základě závazného stanoviska 
MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ 
Pardubice. 

V řešeném území se nachází síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 70, pasport č. 35/2014). Za 
vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 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 veškeré zemní práce jen na základě 
závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, 
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní vedení 
elektrizační soustavy včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 73, 
pasport č. 37/2014). 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, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení (ÚAP -jev 82, pasport č. 39/2014). 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 veškeré zemní práce jen na základě 
závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, 
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení -komunikační vedení včetně ochranného 
pásma (ÚAP - jev 82, pasport č. 39/2014). 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 nadzemní výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, 
odd. OÚZ Pardubice. 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových 
systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně ochranného pásma 
(ÚAP - jev 103, pasport č. 40/2014), které je nutno respektovat 
podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z 
důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat 
níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových 
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 15 m nad 
terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána. 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice - 
letiště včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 102, pasport č. 
41/2014), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
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stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
stavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR 
zastoupeného SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Z 
důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat 
rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, 
zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření 
původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových 
těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících 
dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, 
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s 
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V 
tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní 
uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz 
realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, 
může na základě komplexního posouzení povolit MO-ČR). 

Dále se v k.ú. Lázně Bohdaneč nachází objekt důležitý pro obranu 
státu včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 107, pasport č. 
42/2014). 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. 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu muničního skladu a 
střelnice Neratov-zahrnutém do jevu 114 - jiná ochranná pásma, 
viz pasport č. 43/2014. 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. 

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 ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ 
a ŘPNI, 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; 

- všechny uvedené jevy jsou obsaženy v ÚP 
Lázně Bohdaneč - v koordinačním výkrese; 
změna I/B koordinační výkres přebírá a 
respektuje;  

- objekt důležitý pro obranu státu včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 107, pasport 
č. 42/2014) byl zapracován již do 
Koordinačního výkresu ÚP Lázně 
Bohdaneč. Řešený objekt včetně 
ochranného pásma nejsou součástí změny 
I/B, tudíž není možné toto vymezené 
území zakreslovat  do návrhu změny I/B; 

- údaje o území z dokumentu ÚAP ORP 
byly poskytnuty v souladu s § 27 odst. 3 
stavebního zákona, jako podklad pro 
projektanta změny I/B;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- parametry a příslušné kategorie 
komunikací jsou změnou I/B respektovány;  

 

 

- návrh ploch pro výstavbu větrných 
elektráren změna I/B neřeší; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- předmětem změny I/B není územní ani 
stavební řízení; 
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• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, 
změna jejich kapacity; 

• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

• vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace 
vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich; 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, 
změna zařazení apod.; 

• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud 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 zapracovat do textové i grafické části 
návrhu územního plánu. V případě souběhu vymezených území 
výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek 
nebo jejich souběh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- upozornění, co platí v případě souběhu 
vymezených území, se nachází v ÚP Lázně 
Bohdaneč; 

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

zn.: MPO 60377/2015 
ze dne 22. 12. 2015 

 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství 
a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 
odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné 
připomínky, protože návrh akceptuje dosud netěžené výhradní 
ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. lož.  3 209700, 
s chráněným ložiskovým územím stejného názvu. 

- vzato na vědomí, dotčený orgán 
neuplatňuje žádný požadavek; 

 

14. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky, Palackého 
náměstí 4, Praha 2, 128 
01 

Č.j.: MZDR 81232/2015-
2/OZD-ČIL-L ze dne 

11. 02. 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 Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen 
„změna ÚP") sděluje: 

Změna ÚP vymezuje nové zastavitelné plochy Z63 a Z64 bydlení v 
rodinných domech -- městské a příměstské (BI) a plochu přestavby 
P16 občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční 
zařízení malá a střední (OVM) za účelem rozšíření areálu mateřské 
a základní školy. Změna ÚP současně aktualizuje rozsah 
zastavěného území s ohledem na již ukončenou realizaci 
stavebních objektů v zastavitelných plochách vymezených 
Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Řešené lokality se nacházejí ve vnějším území lázeňského místa 
Lázně Bohdaneč a v ochranném pásmu II. stupně jeho přírodních 
léčivých zdrojů. Navržený způsob funkčního využití řešených ploch 
není v rozporu s ustanoveními statutu lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč vydaného usnesením rady Východočeského KNV č. 151 
ze dne 20. 7. 1963, ani z něho nevyplývá přímá možnost 
negativního ovlivnění vlastností přírodních léčivých zdrojů ve 
smyslu § 23 odst. 3 lázeňského zákona a ustanovení výměru 
Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 21. 4. 

- stanovisko je bez požadavků; 
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1960, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč stanovena a v návaznosti na 
místní geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná 
opatření. 

Na základě výše uvedeného neuplatňuje inspektorát z hlediska 
ochrany přírodních léčivých zdrojů a přírodních léčebných lázní k 
návrhu projednávané změny ÚP žádné požadavky. 

 

15. Státní pozemkový úřad, 
Oddělení správy 
vodohospodářských 
děl, Husinecká 
1024/11a, Praha3, 130 
00  

Zn.: SPU 664975/2015 
ze dne 06. 01. 2016 

Dne 18. 12. 2014 jsme obdrželi oznámení o zahájení řízení o 
návrhu změn č. I/B územního plánu obce Lázně Bohdaneč. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V zájmovém (katastrálním) území návrhu změn č. I/B ÚP se 
nenachází stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) 
ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ). 

Současně sdělujeme, že není evidováno ani podrobné odvodnění 
(drenážní systémy). 

- vzato na vědomí, stanovisko je bez 
připomínek; 

 

15.a Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový 
úřad pro Pardubický 
kraj, Pobočka 
Pardubice. Boženy 
Němcové 231, Zelené 
Předměstí, Pardubice, 
530 02 

Zn. SPU 007744/2016 
ze dne 07. 01. 2016 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický 
kraj, Pobočka Pardubice obdržela Vaše oznámení o projednání 
návrhu změny č. I/B územního plánu Lázní Bohdaneč. K tomu Vám 
sdělujeme, že v katastrálním území Lázně Bohdaneč ještě 
neproběhly ani nebyly zahájeny pozemkové úpravy. 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko je bez 
připomínek; 

 

 

 

 

 

16. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 65, 
Praha 10, 100 10 

Č.j.: 2153/550/15-Hd 
91077/ENV/15 ze dne: 
22. 12. 2015 

K návrhu změny č. 1/B územního plánu Lázně Bohdaneč 
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 města Lázně 
Bohdaneč je evidováno výhradní ložisko štěrkopísků Lázně 
Bohdaneč, č. 3209700, a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové 
území Lázně Bohdaneč, č. 20970000. 

Dále je zde evidováno nevýhradní ložisko štěrkopísků Živanice - 
Labské písky, č. 3200700. 

- evidence všech uvedených ložisek v 
území města Lázně Bohdaneč je v ÚP Lázně 
Bohdaneč obsažena; změna I/B tyto 
prostory neřeší; 

 

 

 

 

17. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  

500 02 

Zn.:SBS 
40205/2015/OBÚ-09/1 
ze dne 06. 01. 2016 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 21. 12. 2015 pod č. j. MmP 
77423/2015 Vaše oznámení o společném jednání o „Návrhu 
změny č. I/B územního plánu Lázně Bohdaneč" (dále jen „návrh 
změny č. I/B územního plánu"). 

Ve věci územního plánu Lázně Bohdaneč a jeho změn trvá zdejší 
úřad na svých předchozích požadavcích ohledně limitů využití 
území, které jsou uvedeny v textové části „Odůvodnění" územního 
plánu Lázně Bohdaneč (str. 165 a 233), tedy na: 

- respektování omezení některých činností dle § 18 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství („horní 
zákon"), v úplném znění, v souvislosti s výskytem ložisek nerostů 
(štěrkopísky), resp. chráněného ložiskového území, na území, 
které je řešeno územním plánem (dobývací prostor zde zdejším 
úřadem není evidován); 

- respektování podmínek a omezení pro výstavbu a způsob jejího 
provádění, které na základě vyhlášek ČBÚ č. 99/1995 Sb. v úplném 
znění a č. 102/1994 Sb. v úplném znění, vyplývají ze skutečnosti, že 
do východní části území řešeného územním plánem zasahují 
bezpečnostní pásma organizace Explosia a. s., nakládající s 
výbušninami. 

- vzato na vědomí, dotčený orgán nemá 
připomínky; 
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zároveň bere na vědomí informaci (viz str. b. 18, 
kap. 9. 15 návrhu č. I/B změny územního plánu), že zastavitelné 
plochy a plocha přestavby, vymezené návrhem změny č. I/B 
územního plánu, nejsou výše uvedenými limity využití území 
dotčeny. 

Zdejší úřad nemá k návrhu změny č. I/B územního plánu jiných 
připomínek a omlouvá neúčast svého zástupce na společném 
jednání dne 13. 1. 2016 v Pardubicích.  

18. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště 
Východní Čechy 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. 2. 2 Vyhodnocení veřejného projednání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč - Do 

p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce  

 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 

Č.j.: HSPA-15-411/2016-
Sh ze dne 26. 07. 2016 

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 
9.6.2016 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 

 

Odůvodnění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně 
prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 
písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

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, jedná se o souhlasné 
závazné stanovisko; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného 
dne 09.06.2016, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS"), jako dotčený orgán státní 

- stanovisko je souhlasné, dotčený orgán 
neuplatňuje žádný požadavek; 
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Mosty 1793 Pardubice, 
530 02 

Č.j.: KHSPA 
10036/2015/HOK-Pce 
ze dne 10. 06. 2016 

 

správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a § 4 odst.2 písm.b) zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon (dále jen „stavební zákon") posoudila předložený 
„návrh Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč" k 
veřejnému projednání. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny Územního 
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 

S předloženým „návrhem Změny č. I/B Územního plánu Lázně 
Bohdaneč" k veřejnému projednání 

s o u h l a s í . 

Odůvodnění 

Dne 09.06.2016 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. 
OHA/9700/2014/Zm ze dne 08.06.2016) ve věci „zahájení řízení o 
návrhu Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč." 

Vymezená zastavitelná plocha: 

Z65 - navržená zastavitelná plocha je situována v severozápadní 
části řešeného území. Původně se jednalo o plochu územní 
rezervy R6, která byla z důvodu vymezení zastavitelné plochy Z65 
zredukována. Plocha Z65 je složena z více individuálních, na sebe 
navazujících, ploch s rozdílným způsobem využití (BI - plochy 
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS -plocha 
dopravní infrastruktura - silniční a PV - plocha veřejných 
prostranství - západní část plochy). Zastavitelná plocha Z65 je 
Změnou č. I/B vymezena na základě podkladu návrhu Územní 
studie ÚS-IX v rozsahu, který tato studie stanovuje jako 1. etapu 
výstavby v ploše územní rezervy R6. V blízkosti navržené plochy 
Z65 se nachází navržená plocha s funkcí TX (plochy technické 
infrastruktury - specifické využití). V regulativu pro funkci TX je 
uvedeno: "Služby zabezpečující údržbu a provoz města." 
Zastavitelná plocha Z65 je situována cca 180 m od stávající silnice 
č. I/36. 

Plochy, které zůstávají ve stejném znění: 

Změnou č. I/B byly zrušeny zastavitelné plochy Z62, Z* (lokalita v 
ulici Polní v k.ú. Lázně Bohdaneč) a Z* (lokalita v ulici Podhaltýřská 
a jednotlivé lokality v ulici Vilémova v k.ú. Lázně Bohdaneč). V 
těchto plochách byly realizovány stavební objekty a zaneseny do 
katastru nemovitostí. Změna č. I/B tyto plochy vymezuje jako 
stabilizované s funkcí BI - plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské. 

Změnou č. I/B byly částečně zredukovány plochy Z3a a Z* 
(jednotlivé lokality v ulici Vilémova v k.ú. Lázně Bohdaneč). V 
těchto plochách byly realizovány stavební objekty a zaneseny do 
katastru nemovitostí. Změna č. I/B vymezuje plochu Z* jako 
stabilizovanou s funkcí BI -plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské. Některé části zastavitelné plochy Z3a 
(p.p.č. 865/3, 865/20, 867/226-228, 867/272, 867/286-287 v k.ú. 
Lázně Bohdaneč) byly Změnou č. I/B vyhodnoceny jako proluky a 
vymezeny jako stabilizované plochy s funkcí BI -plochy bydlení - v 
rodinných domech - městské a příměstské. 

Změnou č. I/B byla vymezena plocha přestavby P16 s funkcí OVM - 
plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční 
zařízení malá a střední). Plocha přestavby je vymezena v 
zastavěném území za účelem rozšíření areálu mateřské a základní 
školy. 
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Ing. Bronislava Pozděnová 

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 

Č.j.: KrÚ 
44134/2016/OŽPZ/TI ze 
dne 14.07.2016 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů 
neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky nad 
rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 

Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, 
které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického 
kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu 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 ÚSES 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, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „zákon"), posoudil předloženou 
žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 

SOUHLAS 

k uvedené věci  "UP Lázně Bohdaneč, změna č. 1-B, návrh", s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení 
důsledků na OZPF vyžaduje 3,5252 ha, z toho: 

 Lokalita: Z65-část - rozloha 2,5439 ha. Využití je možné 
pro bydlení.  

 Lokalita: Z65-část - rozloha 0,5886 ha. Využití je možné 
pro dopravu.  

 Lokalita: P16 - rozloha 0,1031 ha. Využití je možné pro 
občanské vybavení.  

 Lokalita: Z65-část - rozloha 0,2896 ha. Využití je možné 
pro veřejná prostranství. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 334/1992 Sb., 

0 OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně 
plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se 
zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou 

- stanovisko je bez požadavků; 

 

 

 

 

- stanovisko je bez připomínek; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko; 
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uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou 
některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací 
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využil 
orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se 
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v 
platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k veřejnému projednání návrhu změny č. I/B 
územního plánu Lázně Bohdaneč" připomínky. 

 

Ing. Hejduk Josef 

vedoucí odboru v zastoupení Ing. Hroudová Jana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- stanovisko bez připomínek; 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, úsek 
památkové péče, nám. 
Republiky 12, 
Pardubice, 530 21 

Č.j.: MmP 39722/2016 
ze dne 13. 06. 2016 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 
39157/2016 ze dne 8. 6. 2016, o zahájení řízení o změně č. l/B 
územního plánu Lázně Bohdaneč, sděluje toto 

stanovisko: 

 

K návrhu zadání změny č. 1 územního plánu vydal příslušný orgán 
stanovisko pod čj.MmP 54167/2013 ze dne 25. 9. 2013 a ke 
společnému jednání návrhu změny č. l/B územního plánu 
stanovisko čj.MmP 78356/2015 ze dne 8. 1. 2016. Řešené 
zastavitelné území je rozšířeno o lokalitu Z65 v severovýchodní 
části urbanizovaného území, pro individuální bydlení v rodinných 
domcích, příslušnou dopravní infrastrukturu a veřejné 
prostranství. Lokality se nedotýkají nemovitých kulturních 
památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 
Ochrana archeologických památek je uvedena v územním plánu a 
změnou č.l/B se nemění. 

 Jaroslav Trojan    

Referent památkové péče 

- stanovisko bez připomínek; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Č.j.: 
OŽP/44031/2016/Ves 
ze dne 18.07.2016 

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 námitky. 

Mgr. Jaroslava Bakajsová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění nemáme k návrhu změny ÚP Lázně Bohdaneč žádné 
připomínky. 

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

Ing. Petr Veselovský 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme připomínky.  

- stanovisko je bez připomínek; 

 

 

 

 

- stanovisko je bez připomínek; 
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Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodohospodářského hlediska nemáme připomínek.  

Otto Sigmund 

 

- stanovisko je bez připomínek; 

 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR, Odbor 
infrastruktury a 
územního plánu 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 

 

 

11. Ministerstvo obrany ČR, 
Sekce ekonomická a 
majetková, Teplého 
1899, Pardubice, 
Sp.zn..: 53469/2016-
8201-OÚZ-PCE ze dne 
25.07.2016 

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 
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), následující 
stanovisko: 

 

Naše stanovisko sp.zn. 48048/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 
4.1.2016 k územnímu plánu Lázně Bohdaneč zůstává v platnosti. 
K předloženému návrhu změny č. I/B ÚP nemáme připomínek. 

 

Bc. Pavla Hromádková  

vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

- stanovisko je bez připomínek; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu,  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 

14. Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.   

 

15. Ministerstvo životního 
prostředí 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.    

 

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  

500 02 

Zn.: SBS 
18925/2016/OBÚ-09/1     
ze dne 30. 06. 2016 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 8.6.2016 Vaše oznámení zaslané pod 
č. j. MmP 39157/2016: 

„Zahájení řízení o návrhu změny č. I/B Územního plánu Lázně 
Bohdaneč" 

(dále jen „návrh změny" a „územní plán"). 

Ve věci návrhu změny územního plánu se zdejší úřad odvolává na 
své předchozí vyjádření ke společnému jednání o návrhu změny, 
které Vám bylo zasláno pod č.j. SBS 40205/2015/OBÚ/09- 1. 

V tomto vyjádření byly uvedeny požadavky, týkající se 
respektování limitů využití území řešeného územním plánem. 

Na respektování těchto požadavků Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického nadále trvá a 
nemá k návrhu změny jiných připomínek. Z tohoto důvodu 
omlouvá neúčast svého zástupce na veřejném projednání návrhu 
změny dne 19.7.2016. 

Ing. André M i k s c h  

předseda úřadu 

- vyjádřením ke společnému jednání o 
návrhu změny, pod č. j. SBS 
40205/2015/OBÚ/09 dotčený orgán trval 
na svých předchozích požadavcích ohledně 
limitů využití území, které jsou již uvedeny 
v textové části „Odůvodnění" územního 
plánu Lázně Bohdaneč (str. 165 a 233) a 
zároveň vzal na vědomí informaci (viz str. 
b. 18, kap. 9. 15 návrhu č. I/B změny 
územního plánu), že zastavitelné plochy a 
plocha přestavby, vymezené návrhem 
změny č. I/B územního plánu, nejsou výše 
uvedenými limity využití území dotčeny; 
žádné další požadavky dotčený orgán 
neuplatnil;  



Odůvodnění Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč   textová část 

 

/ b.26 /   ŽALUDA, projektová kancelář 

 

p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

17. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště 
Východní Čechy 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

18. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 

5. 2. 3 Stanoviska Do k návrhu vyhodnocení připomínek Změny č. I/B Lázně Bohdaneč 

p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, Hradec 
Králové 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
 
 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Teplého 1526, Pardubice, 
530 02 
ze dne: 29. 08. 2016 
Č.j.: HSPA-15-481/2016-
Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán 
dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 
odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 
2.8.2016 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 
Odůvodnění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně 
prospěšným stavbám definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 
písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 
 
mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště prevence, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
  

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

 

4.  Státní veterinární 
správa, Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 
 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11, 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu 
Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků 

Orgán ochrany ovzduší 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

ze dne 24.08.2016, č.j. 
KrU 56391 
/2016/OZPZ/Ti 

vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, 
které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického 
kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu 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.) Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 
bylo vydáno dne 14. 7. 2016, pod č. j.: KrU 44134/2016/OZPZ/TI. 
Dojde-li po vyhodnocení připomínek k návrhům nových záborů 
zemědělské půdy, nebo ke změnám zastavěného území, nebo ke 
změnám funkčního využití ploch, k němuž v režimu projednání dle 
§ 53 odst. 1 stavebního zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu (dále jen OZPF), v platném znění, může uplatnit orgán OZPF 
krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle § 17a písmene 
a) zákona vydat stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona teprve na 
základě předložení vyhodnocení konečných předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení UPD na ZPF obsaženého v 
odůvodnění návrhu územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 zákona 
a přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF, v 
platném znění, tj. po doložení upravené textové, tabulkové a 
grafické části. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k "Vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 
I/B územního plánu Lázně Bohdaneč" připomínky. 
Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

 
 
 
Orgán ochrany přírody 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu 
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, bylo 
vydáno v rámci procesu veřejného 
projednání dne 14. 7. 2016, pod č. j.: KrU 
44134/2016/OZPZ/TI a bylo souhlasné. Po 
vyhodnocení připomínek nedošlo k 
návrhům nových záborů zemědělské půdy, 
nebo ke změnám zastavěného území, nebo 
ke změnám funkčního využití ploch, 
souhlasné stanovisko platí. 

7. Magistrát města 
Pardubice, odbor 
dopravy, Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 
 

 
 
 

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 04. 08. 2016 
Č.j.: MmP 50776/2016  

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče, k 
žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 
49866/2016 ze dne 1.8.2016, o stanovisko k návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. l/B územního plánu 
Lázně Bohdaneč, sděluje toto 

stanovisko: 
K návrhu zadání změny č. 1 územního plánu vydal příslušný orgán 
stanovisko pod čj. MmP 54167/2013 ze dne 25. 9. 2013 a ke 
společnému jednání návrhu změny č. l/B územního plánu 
stanovisko čj. MmP 78356/2015 ze dne 8. 1. 2016. Řešené 
zastavitelné území je změnou č. l/B rozšířeno o lokalitu Z65 v 
severovýchodní části urbanizovaného území, pro individuální 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
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p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

bydlení v rodinných domcích, příslušnou dopravní infrastrukturu a 
veřejné prostranství. Příslušný orgán ve věci v předchozích 
stanoviscích konstatoval, že se lokality nedotýkají nemovitých 
kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR a že je ochrana archeologických památek uvedena v 
územním plánu a změnou č. l/B se nemění. 
Připomínky uplatněné k návrhu změny č. l/B územního plánu 
Lázně Bohdaneč se nedotýkají chráněných zájmů státní památkové 
péče, k návrhu vyhodnocení připomínek nejsou tudíž z tohoto 
hlediska připomínky. 
Zdeněk Tobiáš 
Referent památkové péče 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice,  
530 21 
ze dne 11. 08. 2016 
Č.j.: 
OŽP/50273/2016/Ves 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme připomínky. 
 Mgr. Jaroslava Bakajsová 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění nemáme připomínek. 
Z hlediska zák.č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje, 
OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský  
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 
Ing. František Meduna 

Oddělení vodního hospodářství: 

Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 
Otto Sigmund 

Oddělení odpadů a ovzduší nemá 
připomínky. 
 
 
 
 
Oddělení ochrany přírody nemá 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodářství nemá 
připomínky. 

10 Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 
 

11 Ministerstvo obrany ČR, 
Sekce  ekonomická a 
majetková, Pardubice, 
zn. 55106/2016-8201-
OÚZ-PCE ze dne 
03.08.2016 

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 
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), 
následující stanovisko: 
 
Naše stanovisko sp.zn. 48048/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 
4.1.2016 k územnímu plánu Lázně Bohdaneč zůstává v platnosti. 
K předloženému vyhodnocení nemáme připomínek. 
 
Vyřizuje: Bc. Pavla Hromádková, tel: 973 245 733 
 
Bc. Pavla Hromádková  
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 

12 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

13 Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Praha  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

14 Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

15 Ministerstvo životního K návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. - evidence všech uvedených ložisek v 
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p. č. Dotčený orgán (DO) Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

prostředí, Praha, 
pracoviště Resslova 
1229/2a Hradec Králové 
2, č.j. 
1239/550/16-Hd 
52498/ENV/16 ze dne 
05.08.2016 

1/B územního plánu Lázně Bohdaneč 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 města Lázně Bohdaneč je evidováno 
výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 3209700, a bylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 
20970000. 
 
Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

území města Lázně Bohdaneč je v ÚP Lázně 
Bohdaneč obsažena; změna I/B tyto 
prostory neřeší; 
  

16 Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 02. 08. 2016 
zn.: SBS 
24986/2016/OBÚ-09/1      

Dne 1.8.2016 byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové 
(dále jen „OBÚ v Hradci Králové") zaevidována pod čj. SBS 
24986/2016 Vaše žádost, ze dne 1.8.2016, pod č.j. MmP 
49866/2016, ohledně návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č. I/B ÚP Lázně Bohdaneč, ke 
kterému vydáváme následující vyjádření. 
 
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. I/B územního plánu 
Lázně Bohdaneč, jelikož na pozemcích, kde byly uplatněny 
připomínky Změny č. I/B v k. ú. Lázně Bohdaneč není podle 
evidence vedené zdejším úřadem stanoven dobývací prostor. 
Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 
 
Ing. André M i k s c h předseda úřadu 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
 

17 Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

18  Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko. 
 

 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč schválilo usnesením č. 25.1, 25.2 a 25.3 ze dne 8. 8. 2013 ve smyslu 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořízení změny Územního plánu Lázně Bohdaneč. Pořízení změny 
územního plánu bylo schváleno pro tři lokality: 

I/1 využití ploch R1, Z31 a P9 dle územní studie „Těžba štěrkopísku s následným rekreačním využitím - Lázně 
Bohdaneč, Čertoříšský“ 

I/2  část pozemku p. č. 980/51 k. ú. Lázně Bohdaneč, změna zařazení části pozemku ze stabilizované plochy NZ a 
současně plochy územní rezervy R6 (SM) na zastavitelnou plochu pro stavbu rodinného domu 

I/3 pozemky p. č. 943/1 a 942 k. ú. Lázně Bohdaneč, změna zařazení ze stabilizované plochy NZ na plochu pro 
sport a rekreaci (jezdecký sport) 

Následně byl zpracován návrh Zadání Změny č. I Územního plánu Lázně Bohdaneč, který obsahoval všechny výše 
uvedené lokality. Po projednání návrhu zadání dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb. bylo zadání upraveno - počet lokalit byl 
doplněn na 5 (lokality I/4 a I/5, které byly uplatněny formou připomínky v rámci projednání návrhu Zadání Změny č. I): 

I/4 lokalita bezprostředně související s lokalitu I/1 (lokalita pro těžbu štěrkopísku s následnou rekreací) 
I/5  pozemek p. č. 977/39 k. ú. Lázně Bohdaneč, změna zařazení části pozemku ze stabilizované plochy NZ a 

současně plochy územní rezervy R6 (SM) na zastavitelnou plochu pro stavbu rodinného domu 

Na základě žádosti určeného zastupitele byl návrh zadání rozdělen na dvě části - I/A a I/B: 

I/A pouze lokality pro těžbu štěrkopísku s následnou rekreací (I/1 a I/4) 
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I/B  ostatní lokality (I/2, I/3 a I/5) 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný 
správní orgán dle § 22 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 jen „zákon č. 100/2001“) ve svém 
stanovisku k návrhu Zadání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (č. j. KrÚ 65720/2013/OŽPZ/Se) uplatnil 
požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí s odůvodněním, že návrh Zadání Změny č. I/B Územního plánu Lázně 
Bohdaneč předpokládá vymezení ploch, jejichž funkční využití naplňují rámec záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb. 

Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory jako příslušný správní orgán dle § 77a odst. 4 zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), ve svém stanovisku k návrhu 
Zadání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč (č. j. 10645/ZH/2013) nevyloučila, že uvedená koncepce může mít 
významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, a to záměrem I/3 na 
pozemcích č. 943/1 a 942, k. ú. Lázně Bohdaneč. 

V případě návrhů lokalit I/2 a I/5 správa CHKO vliv vyloučila, protože se jedná o vzdálené plochy s využitím, které 
nemá na předmět ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti vliv. S ohledem na předmět žádosti a deklarovanou 
nutnost ochrany soustavy Natura 2000 v zájmovém území Správa CHKO Železné hory a KÚ Pardubického kraje významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti v těchto návrzích 
vyloučily. 

Z důvodu, že potřeba vyhodnocení změny územního plánu z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území byla 
výslovně vztažena k lokalitě I/3, byl následně na základě usnesení Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč č. 7.11 ze dne 16. 9. 
2015 návrh Zadání Změny č. I/B rozdělen na dvě části - I/B a I/C. Do řešení Změny č. I/C byla zahrnuta zmíněná lokalita I/3, 
tzn., že tuto změnu územního plánu bude nutné vyhodnotit z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Z řešení Změny č. I/B 
byla lokalita I/3 vyjmuta: 

I/B pouze lokality, u kterých není uplatněn požadavek na posouzení vlivů na životní prostření (I/2, I/5) 
I/C  lokalita, u které je uplatněn požadavek na posouzení vlivů na životní prostření (I/3) 

Na základě požadavku Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč (usnesení Zastupitelstva města č. 7.11 ze dne 16. 9. 
2015) je do řešení návrhu Změny č. I/B zařazena nová lokalita: 

„Za Školou“ pozemek p. č. 549/28 a části okolních parcel k. ú. Lázně Bohdaneč, změna ze stabilizované plochy 
TI (plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě), na plochu OVM (plocha občanské 
vybavenosti - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední) 

Vzhledem k poloze lokality „Za Školou“ a vzhledem k charakteru požadavku na změnu v územním plánu lze 
předpokládat, že tuto změnu nebude nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení Změny 
č. I/B z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

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

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Uvádí pořizovatel. 

(Uvedla: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města Pardubic; 
únor 2016) 

Na základě usnesení zastupitelstva č. 7.11 ze dne 16.9.2015 byla Změna č. I/B rozdělena na  Změnu č. I/B a Změnu 
č. I/C tak, aby Změna č. I/B obsahovala lokalitu I/2, I/5 a plochu TI - technické vybavení umístěnou v těsném sousedství 
areálu ZŠ, která bude změněna na plochu OVM - plochu občanského vybavení. Tímto tedy z procesu pořizování  Změny č. 
I/B vypadla lokalita I/3, pro kterou bylo vyžadováno zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí 
je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Na základě výše uvedeného se Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, kterého součástí je Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí ve Změně č. I/B nezpracovává; o stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
nebylo zažádáno. 
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8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Uvádí pořizovatel. 

(Uvedla: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města Pardubic; 
únor 2016) 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a také Vyhodnocení vlivů na životní prostředí se ve Změně č. I/B 
nezpracovává a na základě toho nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona uplatněno. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

9. 1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je katastrální území Lázně Bohdaneč, které je zároveň jediným katastrálním územím správního 
území obce s pověřeným obecním úřadem Lázně Bohdaneč.  

9. 2 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území 

Změna č. I/B nemění a respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tato koncepce je v územním plánu definována stanovením hlavních zásad 
rozvoje území města. Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu Z65 (složenou z více individuálních, na sebe navazujících 
ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství) a plochu přestavby P16 (OVM - plocha občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední) v souladu zejména s následujícími zásadami: 

- neextenzivní, udržitelný, koordinovaný a organický rozvoj města 

- respektování města coby menšího sídla městského typu s monocentrickou urbanistickou strukturou a 
s kombinovanou zástavbou rodinných domů kolem centra a staveb občanské vybavenosti v centru 

- efektivní využívání svého rezidenčního potenciálu  

Změna č. I/B zároveň aktualizuje vymezení zastavěného území a některé zastavitelné plochy (nebo jejich části), 
vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč, které byly od doby jeho vydání naplněny (využity), vymezuje Změna č. I jako 
stabilizované v souladu se zásadou: 

- budou respektovány vymezené stabilizované plochy zastavěného území 

9. 3 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Změna č. I/B nemění a respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tato 
koncepce je v Územním plánu Lázně Bohdaneč definována stanovením základních cílů. Změna č. I/B vymezuje zastavitelné 
plochy (BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - 
plochy veřejných prostranství) a plochu přestavby (OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční 
zařízení malá a střední) a aktualizuje zastavěné území a stabilizované plochy v souladu zejména s následujícími cíli: 

- zastavení procesu suburbanizace a posílení role centra města 

- nesnížení koeficientu ekologické stability v rámci celého území města 

- stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, vymezené v zastavěném území, budou respektovány 

- historicky vzniklá urbanistická kompozice města bude zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi: 

-  bydlení (v rámci ploch bydlení v bytových domech a v rodinných domech - městského a příměstského 
typu, ploch smíšených - obytných - v centrech měst a smíšených obytných městských a venkovských 
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- občanského vybavení (v rámci ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury a komerčních zařízení 
malých a středních, lázeňství, tělovýchovných a sportovních zařízení a hřbitovů) 

 

Změna č. I/B ruší následující zastavitelné plochy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění zrušení plochy, pozn. 

Z62 Lázně Bohdaneč 
BI - plocha bydlení - 

v rodinných domech - 
městské a příměstské  

V ploše byl realizován stavební objekt zanesený do KN - Změna č. I/B 
plochy vymezuje jako stabilizovanou, s rozdílným způsobem využití 
BI - plocha bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, a 
v této souvislosti na hranicích dotčených parcel aktualizuje 
vymezení zastavěného území. 

Z* 
*) pozn. Lázně Bohdaneč 

BI - plocha bydlení - 
v rodinných domech - 
městské a příměstské  

*) pozn.: lokalita v ulici Polní 

V ploše byl realizován stavební objekt zanesený do KN - Změna č. I/B 
plochu vymezuje jako stabilizovanou, s rozdílným způsobem využití 
BI - plocha bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, a 
v této souvislosti na hranicích dotčených parcel aktualizuje 
vymezení zastavěného území. 

Z* 
*) pozn.

 
Lázně Bohdaneč 

BI - plocha bydlení - 
v rodinných domech - 
městské a příměstské  

*) pozn.: lokalita v ulici Podhaltýřská, jednotlivé lokality v ulici 
Vilémova 

V plochách byly realizovány stavební objekty zanesené do KN - 
Změna č. I/B plochy vymezuje jako stabilizované, s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské. 

 

Změna č. I/B částečně redukuje následující zastavitelné plochy či plochu územní rezervy: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění částečné redukce plochy, pozn. 

Z3a Lázně Bohdaneč 
BI - plocha bydlení - 

v rodinných domech - 
městské a příměstské  

V ploše byly realizovány stavební objekty zanesené do KN, popř. 
realizace přístupové místní obslužné komunikace - Změna č. I/B 
plochy vymezuje jako stabilizované, s rozdílným způsobem využití BI 
- plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - 
plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných 
prostranství. V této souvislosti na hranicích dotčených parcel 
aktualizuje vymezení zastavěného území. 

Některé části zastavitelné plochy Z3a (parcely č. 865/3, 865/20, 
867/226-228, 867/272, 867/286-287, k. ú. Lázně Bohdaneč) jsou 
Změnou č. I/B vyhodnoceny jako proluky a vymezeny jako 
stabilizované plochy, s rozdílným způsobem využití BI - plochy 
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, přestože na 
výše uvedených pozemcích nebyly dosud realizovány žádné stavební 
objekty. 

Z* 
*) pozn.

 
Lázně Bohdaneč 

BI - plocha bydlení - 
v rodinných domech - 
městské a příměstské  

*) pozn.: jednotlivé lokality v ulici Vilémova 

V plochách byly realizovány stavební objekty zanesené do KN - 
Změna č. I/B plochy vymezuje jako stabilizované, s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské. 

R6 Lázně Bohdaneč 

plocha územní 
rezervy s možným 

budoucím využitím:¨ 
SM - plocha smíšená 

obytná - městská  

Změna č. I/B vyhodnotila využití zastavěného území a naplněnost 
zastavitelných ploch, vymezených Územním plánem Lázně 
Bohdaneč, a shledala potřebu vymezení nových zastavitelných ploch 
za účelem zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj města. 
Zastavitelná plocha Z65 je Změnou č. I/B vymezena na podkladu 
návrhu Územní studie ÚS-IX v rozsahu, který tato studie stanovuje 
jako 1. etapu výstavby v ploše územní rezervy R6. Z tohoto důvodu 
je redukována část plochy územní rezervy, která je Změnou č. I/B 
vymezena jako zastavitelná plocha Z65.  

 

 



textová část                                                                  Odůvodnění Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč 

 

ŽALUDA, projektová kancelář               / b.33 / 

 

Změna č. I/B vymezuje následující zastavitelnou plochu: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. limity využití 

Z65 Lázně Bohdaneč 

BI - plochy bydlení - 
v rodinných domech - 
městské a příměstské 

+ 
DS - plocha dopravní 

infrastruktura - 
silniční 

+ 
PV - plocha veřejných 

prostranství  

Zastavitelná plocha je složena z více 
individuálních, na sebe navazujících ploch  
s rozdílným způsobem využití BI, DS a PV. 

Plocha navazuje na zastavěné území, je 
dopravně přístupná a v blízkosti stávajících 
systému inženýrských sítí. Plocha je 
vymezena jako náhrada za již naplněné a 
využité zastavitelné plochy, vymezené 
Územním plánem Bohdaneč, za účelem 
zajištění adekvátních podmínek pro rozvoj 
města. Na některých parcelách v dotčené 
lokalitě již byly realizovány určité investiční 
záměry pro výstavbu ze strany vlastníků 
pozemků. 

Funkční členění plochy je vymezeno na 
podkladu návrhu pořizované Územní 
studie ÚS-IX pro tuto lokalitu (viz schéma 
níže). V ploše je stanovena podmínka 
realizace místní obslužné komunikace 
v ploše s rozdílným způsobem využití DS, 
která zajistí dopravní obslužnost parcel 
v zadním (jižním) traktu ploch BI. 

I z tohoto důvodu v ploše zůstává v 
platnosti podmínka prověření využití území 
zpracováním Územní studie ÚS-IX, dle 
které by měla být v ploše organizována 
výstavba. Důvodem je zajištění ochrany 
hodnot území a plnohodnotný návrh 
veřejných prostranství a systému sídelní 
zeleně v této lokalitě, který bude 
odpovídat významu a postavení Lázní 
Bohdaneč coby lázeňského města. 

zranitelná oblast, 
ÚAN III. kat., 
OP letiště a 

radiolokačního 
prostředku,  

lázeňské místo 

Schéma návrhu Územní studie ÚS-IX, na základě které je 1. etapa plochy územní rezervy R6 Změnou č. I/B převedena na 
zastavitelnou plochu Z65, Změna č. I/B zároveň respektuje navržené trasování místních obslužných komunikací v území:  
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Změna č. I/B vymezuje následující plochu přestavby: 

ozn. k. ú. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění vymezení plochy, pozn. limity využití 

P16 Lázně Bohdaneč 

OVM - plocha 
občanského vybavení 

- veřejná 
infrastruktura a 

komerční zařízení 
malá a střední   

Plocha přestavby je vymezena 
v zastavěném území za účelem rozšíření 
areálu mateřské a základní školy. Je 
dopravně dobře přístupná a v blízkosti 
stávajících systémů technické 
infrastruktury sídla. Rozvoj občanské 
vybavenosti města Lázně Bohdaneč je 
jedním ze základních cílů stanovené 
koncepce rozvoje území i urbanistické 
koncepce, stanovených Územním plánem 
Lázně Bohdaneč.  

OP el. stanice pro 
transformaci VN/NN, 
podzem. el. ved. VN 

vč. OP,  
teplovod vč. OP, 
kanalizační stoka 
DN 300 vč. OP,  

OP pozorovacího vrtu 
ČHMÚ, 

 zranitelná oblast, 
ÚAN II. kat., 
OP letiště a 

radiolokačního 
prostředku,  

lázeňské místo 

9. 4 Odůvodnění vymezení ploch jiného využití než stanovuje § 4 - 19 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. 

Změna č. I/B nevymezuje plochy s jiným způsobem využití, než stanovuje § 4 - 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

9. 5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

9. 5. 1 Ochrana kulturních hodnot 

Nemovité kulturní památky 

Nemovité kulturní památky ani další zájmové objekty památkové péče nejsou Změnou č. I/B dotčeny. 

Archeologické lokality 

Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, je Změnou č. I/B v celém svém rozsahu vymezena v území s archeologickými nálezy (ÚAN) 
II. kategorie „13-24-21/2 - Lázně Bohdaneč obec“. 

ÚAN II. kategorie je území, na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 
indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100 %. 

Celé území řešené Změnou č. I/B je pak považováno za ÚAN III. kategorie. ÚAN III. kategorie je území, na kterém 
ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů, a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 
předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů. 

Na oba výše uvedené typy ÚAN se vztahuje povinnost z ustanovení §21 - 24 zákona o státní památkové péči, což 
znamená, že stavebníci (potencionální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoliv zemní práce, při 
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinni 
tento záměr ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné 
k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

9. 5. 2 Hospodářské a přírodní hodnoty 

Hospodářské a přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena Územním plánem Lázně Bohdaneč, není Změnou 
č. I/B dotčena. 

9. 6 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč není 
Změnou č. I/B měněna. Nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. 
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9. 7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

9. 7. 1 Dopravní infrastruktura 

Změnou č. I/B není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem 
Lázně Bohdaneč měněna.  

Přední trakty ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, 
vymezených Změnou č. I/B v rámci zastavitelné plochy Z65, jsou dopravně přístupné ze  stávající místní obslužné 
komunikace (ulice „Polní“). 

Pro zadní (jižní) trakty ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské, vymezených Změnou č. I/B v rámci zastavitelné plochy Z65, je stanovena podmínka zajištění dopravní 
obslužnosti novou místní obslužnou komunikací, realizovanou v ploše s rozdílným způsobem využití DS - dopravní 
infrastruktura - silniční v rámci této zastavitelné plochy. Realizace přístupových komunikací k parcelám v zadním traktu 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití BI není přípustná. 

Plocha přestavby P16 (OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a 
střední) je Změnou č. I/B vymezena za účelem rozšíření areálu mateřské a základní školy a bude dopravně přístupná 
z tohoto areálu, popř. z místní obslužné komunikace napojené na ulici „Za Školkou“. 

Řešení silniční a hromadné dopravy, dopravy v klidu, doprovodných zařízení silniční dopravy a pěších a 
cyklistických tras navržené Územním plánem Lázně Bohdaneč není Změnou č. I/B měněno. 

9. 7. 2 Technická infrastruktura 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč 
není Změnou č. I/B měněna.  

Zastavitelná plocha Z65 (BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství) je situována v lokalitě s přímou návazností na stávající systémy 
technické infrastruktury (vodovodní řad, kanalizační řad, STL plynovod, lokalita je elektrifikována). Pro celou rozvojovou 
lokalitu je uvažován rozvoj systémů technické infrastruktury, přičemž nové inženýrské sítě budou realizovány především ve 
veřejně přístupných prostranstvích (např. v profilu místní obslužné komunikace apod.). 

Plocha přestavby P16 (OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a 
střední) je situována v lokalitě s přímou návazností na stávající systémy technické infrastruktury (vodovodní řad, kanalizační 
řad, STL plynovod, teplovod, lokalita je elektrifikována). 

Odkanalizování zástavby v zastavitelné ploše a v ploše přestavby, vymezených Změnou č. 1, bude řešeno oddílným 
systémem kanalizačních stok. 

Změna č. I/B nevyvolá zvýšené nároky na veřejné rozpočty v oblasti technické infrastruktury. 

Změna č. I/B respektuje veškeré stávající inženýrské sítě veřejné infrastruktury včetně jejich ochranných pásem 
nacházející se v řešeném území.  

Změna č. I/B upravuje koncepci zásobování rozvojových lokalit požárních vodou a koncepci odvádění dešťových 
vod na základě připomínky dotčeného subjektu k návrhu Změny č. I/B pro účely společného jednání dle § 50 zákona 
č. 183/2006 Sb (viz kapitola „17.1“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B). 

Základní bilanční výpočty pro navýšení kapacit systémů technické infrastruktury, vyvolané výstavbou objektů pro bydlení 
v zastavitelné ploše Z65, vymezené Změnou č. I/B: 

Zásobování pitnou vodou - bilance potřeby pro návrh: 

Počet RD  26 
Počet obyvatel  65 

Průměrná denní potřeba vody Qp: 
Qp = 65 obyv. x 150 

l
/obyv.den = 9,75 

m3
/den  = 0,11 

l
/s 

Maximální denní potřeba vody Qm: 
Qm = 9,75 

m3
/den x 1,5  = 14,63 

m3
/den  = 0,17 

l
/s 

Maximální hodinová potřeba vody Qh: 
Qm = 0,17 

l
/s x 1,8  = 0,31 

l
/s 

Roční potřeba vody Qr: 
Qr = 9,75 

m3
/den x 365  = 3 560 m

3 
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Odvádění a likvidace splaškových vod - bilance potřeby pro návrh: 

Počet RD  26 
Počet obyvatel  65 

Průměrný průtok splaškových vod QS: 
QS = 0,95 x 0,11 

l
/s = 0,105 

l
/s 

Maximální průtok splaškových vod QS,max: 
QS,max = 0,105 

m3
/den x 6,5  = 0,68 

l
/s 

Zásobování elektrickou energií - bilance potřeby pro návrh (nepředpokládá se vytápění elektrickou energií): 

Počet RD  26 

Potřeba elektrické energie navrhované zástavby P 

P =  26 RD x (1,6 + 6,4/26
1/2

) = 74 kW 

Zásobování plynem - bilance potřeby pro návrh: 

Počet RD  26 

Specifická potřeba zemního plynu Vp:   

Vp =  26 RD x 4 000 
m3

/rok = 104 000 
m3

/rok 

Maximální hodinová potřeba zemního plynu Vp:   

Vp =  26 RD x 2,7 
m3

/h = 70 
m3

/h 

9. 7. 3 Občanská vybavenost 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
není Změnou č. I/B měněna. 

Změna č. I/B vymezuje plochu přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, v souladu s koncepcí řešení občanské vybavenosti, stanovené 
Územním plánem Lázně Bohdaneč, za účelem rozšíření areálu mateřské a základní školy coby významného záměru 
vedoucího ke zvýšení nabídky občanské vybavenosti města v oblasti školství. 

Řešení občanské vybavenosti v oblasti zdravotní péče, lázeňství, sociální péče, kultury, spolkové činnosti, služeb, 
ubytování a stravování a tělovýchovných a sportovních zařízení, navržené Územním plánem Lázně Bohdaneč, není 
Změnou č. I/B měněno. 

9. 7. 4 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
není Změnou č. I/B měněna. 

Změna č. I/B vymezuje v rámci zastavitelné plochy Z65 plochu s rozdílným způsobem využití PV - plocha veřejných 
prostranství, jako nedílnou součást této zastavitelné plochy. Plocha veřejného prostranství je vymezena v souladu s § 7 
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., který ukládá pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 
anebo smíšené obytné vymezení s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 
1 000 m

2
 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace).  

Výměra zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské, vymezených Změnou č. I/B v rámci zastavitelné plochy Z65, je 2,54 ha. S ohledem na výše uvedené vyplývá 
potřeba vymezení související plochy veřejného prostranství o minimální výměře 1 270 m

2
, plošná výměra zastavitelné 

plochy s rozdílným způsobem využití PV - plocha veřejných prostranství, vymezené Změnou č. 6 v rámci zastavitelné plochy 
Z65, je  2 896 m

2
. Požadavek vyplývající z § 7 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. je tak splněn. 

Situování plochy veřejného prostranství v rámci zastavitelné plochy Z65 je prověřeno pořizovanou Územní studií 
ÚS-IX, plocha navazuje na systém veřejných prostranství uvažovaných v dalších etapách výstavby v dotčené rozvojové 
lokalitě (dle schéma v kapitole „9. 3“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B). 

9. 8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč není Změnou č. I/B měněna. 

Zastavitelná plocha Z65 (BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství) a plocha přestavby P16 (OVM - plocha občanského vybavení - 
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední), vymezené Změnou č. I/B, neohrozí zájmy ochrany přírody, krajiny 
a krajinného rázu a nebudou mít vliv na ekologickou stabilitu území. 
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9. 9 Odůvodnění změny podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Změna č. I/B stanovuje pro zastavitelnou plochu Z65 specifickou podmínku, na základě které je třeba zajistit 
dopravní obslužnost parcel zadního (jižního) traktu ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných 
domech - městské a příměstské, z nové místní obslužné komunikace, realizované v ploše s rozdílným způsobem využití DS - 
plocha dopravní infrastruktury - silniční, v rámci zastavitelné plochy Z65. Důvodem je dodržení urbanistické koncepce 
stanovené v návrhu Územní studie ÚS-IX a efektivní využití zastavitelných ploch v území. Organizace výstavby v zastavitelné 
ploše Z65 je i nadále podmíněna návrhem Územní studie ÚS-IX. 

Změna č. I/B zařazuje plochu přestavby P16 (OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední) v rámci podmínek prostorového uspořádání mezi plochy s maximální mírou využití území 
90 %. Důvodem je nepříliš velká plošná výměra lokality a umožnění intenzivního využití plochy v zastavěném území pro 
účely realizace staveb občanského vybavení v oblasti školství. 

Ostatní podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč, 
nejsou Změnou č. I/B měněny. 

9. 10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Pro účely možnosti odejmout nebo omezit vlastnická práva k pozemkům a stavbám je Změnou č. I/B vymezena 
plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby (VPS), pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

ozn. k. ú. 
druh VPS 

plocha s rozdílným způsobem využití 
odůvodnění zařazení stavby mezi VPS 

VD3 
Lázně 

Bohdaneč 

VPS - dopravní infrastruktura silniční 

 

místní obslužná komunikace 

 

rozsahem odpovídá ploše s rozdílným 

způsobem využití DS - dopravní infrastruktura - 

silniční v rámci zastavitelné plochy Z65 

VPS je vymezena zejména za účelem 

realizace místní obslužné komunikace pro 

zajištění dopravní obslužnosti parcel 

zadního (jižního) traktu ploch s rozdílným 

způsobem využití BI - plochy bydlení - 

v rodinných domech - městské a příměstské 

i budoucích navazujících parcel 

uvažovaných v ploše územní rezervy R6, a 

zároveň z důvodu zajištění návaznosti na 

stávající dopravní kostru i uvažovaný 

dopravní systém v ploše územní rezervy R6 

9. 11 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 

pro které lze uplatnit předkupní právo 

Změna č. I/B v řešeném území vymezuje veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze uplatnit předkupní právo: 

ozn. k. ú. 
druh VPS 

plocha s rozdílným způsobem využití 
odůvodnění zařazení stavby mezi VPS 

PP1 
Lázně 

Bohdaneč 

VPS - veřejné prostranství 

část zastavitelné plochy Z65 - plocha 

s rozdílným způsobem využití PV - 

plocha veřejných prostranství 

Veřejné prostranství je zřizováno ve veřejném zájmu 

a slouží k obecnému užívání. Účelem je zajištění 

dostatku zeleně a veřejně přístupných ploch pro 

společenské aktivity místních obyvatel i návštěvníků 

města. 

Veřejně prospěšná stavba PP1 je Změnou č. I/B vymezena v celém rozsahu zastavitelné plochy s rozdílným 
způsobem využití PV - plocha veřejných prostranství, v rámci zastavitelné plochy Z65. Možnost uplatnění předkupního práva 
ve prospěch města Lázně Bohdaneč je vztažena na parcelu č. 980/38; parcela č. 980/47 (obě k. ú. Lázně Bohdaneč) je již ve 
vlastnictví města Lázně Bohdaneč. Přesto je zahrnuta do veřejně prospěšné stavby PP1 z důvodu komplexnosti řešení 
navrhovaného veřejného prostranství. 
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9. 12 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Zastavitelná plocha Z65 (BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní 
infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství), je Změnou č. I/B vymezena v lokalitě, která je Územním 
plánem Lázně Bohdaneč zahrnuta do plochy územní rezervy R6, s možným budoucím způsobem využití SM - plochy smíšené 
obytné - městské.  

Z důvodu zajištění adekvátní náhrady za již využité a naplněné zastavitelné plochy vymezené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč, a zároveň z toho důvodu, že na dotčených parcelách již proběhly investiční záměry vlastníků pozemků za 
účelem výstavby dvou rodinných domů, je část této lokality Změnou č. I/B přehodnocena z ploch územní rezervy na 
zastavitelnou plochu. Rozsah zastavitelné plochy vychází z návrhu Územní studie ÚS-IX, která stanovuje rozsah 1. etapy 
výstavby v tomto rozvojovém území. 

Nové plochy a koridory územních rezerv nejsou Změnou č. I/B vymezeny. 

9. 13 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 

parcelaci 

Parcely dotčené Změnou č. I/B byly Územním plánem Lázně Bohdaneč vymezeny v ploše územní rezervy R6, pro 
kterou byla stanovena podmínka prověření využití území zpracováním Územní studie ÚS-IX. 

Změna č. I/B je zpracována na podkladu návrhu Územní studie ÚS-IX, která stanovuje rozsah 1. etapy výstavby 
v dotčené lokalitě.  Změna č. I/B z návrhu Územní studie ÚS-IX přebírá především trasování místní obslužné komunikace a 
rozsah zastavitelných obytných ploch, a převádí tak část plochy územní rezervy R6 na zastavitelnou plochu Z65 (složenou 
z více individuálních, na sebe navazujících ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy veřejných prostranství). Důvodem 
vymezení této zastavitelné plochy je náhrada zajišťující adekvátní rozvoj města Lázně Bohdaneč za již využité a naplněné 
zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

Podmínka prověření využití území zpracováním Územní studie ÚS-IX zůstává i nadále v platnosti pro celou 
rozvojovou lokalitu, tedy i pro zastavitelnou plochu Z65. Schéma návrhu řešení Územní studie ÚS-IX pro první etapu 
výstavby v rozsahu zastavitelné plochy Z65 je doplněno v kapitole „9.3“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

Změna č. I/B dále upravuje v grafické části Změny č. I/B (výkres I.2.a - Výkres základního členění území) a 
v grafické části Odůvodnění Změny č. I/B (výkres II.2.a - Koordinační výkres) označení územních studií ÚS-I a ÚS-VI tak, aby 
odpovídalo textové části Územního plánu Lázně Bohdaneč. V grafické části Územního plánu Lázně Bohdaneč bylo toto 
označení chybné.  

Změna č. I/B nevymezuje žádné jiné plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.  

9. 14 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území 

S ohledem na charakter Změny č. I/B nebylo touto změnou pořadí změn v území (etapizace) stanoveno. 
Zastavitelnou plochu  Z65 lze i o ohledem na návrh Územní studie ÚS-IX chápat jako 1. etapu výstavby v rámci plochy 
územní rezervy R6 (Změna č. I/B mění severní část plochy územní rezervy na zastavitelnou plochu). 

9. 15 Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných 

sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech, na výsledky 

SWOT analýzy v území 

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Pardubice (dále též jen „ÚAP ORP 
Pardubice“) byly pořízeny v souladu s ustanovením § 185 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v roce 2008. 3. úplná aktualizace 
ÚAP ORP Pardubice byla dokončena k 31. 12. 2014. 

Aktualizované ÚAP ORP Pardubice obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) a samotný 
rozbor územního rozvoje (RURÚ). Ten dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. zajišťuje a vyhodnocuje udržitelný rozvoj území 
s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a také určuje problémy k řešení v územně 
plánovacích dokumentacích.  
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Z ÚAP ORP Pardubice vyplývají pro území řešené Změnou č. I/B následující úkoly, problémy k řešení v územně 
plánovací dokumentaci, cíle a požadavky (vybrány pouze ty, které se bezprostředně týkají řešení Změny č. I/B): 

Respektovat limity využití území (údaje o území), týkající se konkrétních lokalit řešené změny: 

Změna č. I/B respektuje veškeré limity využití území identifikované v ÚAP ORP Pardubice. Konkrétní limity, 
kterými jsou dotčeny zastavitelné plochy a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou uvedeny v kapitole 
„9.3“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

V území správního obvodu města Lázně Bohdaneč se dále nacházejí následující limity, kterých polohu a případně 
vlivy vůči řešené Změně I/B musí projektant vyhodnotit: 

-  bezpečnostní pásma od objektů, ve kterých nakládá s výbušninami organizace Explosia, a. s. 
- výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 3209700 
- chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč, č. 20970000 
- nevýhradní ložisko štěrkopísků Živanice - Labské Písky, č. 3200700 

Změna č. I/B prověřila polohu navrhovaných změn v území vůči výše uvedeným limitům a konstatuje, že 
zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jimi nejsou dotčeny.  

Záměry na provedení změn v území, problémy v území  k řešení v územně plánovací dokumentaci: (…) 

Záměry na provedení změn v území a problémy v území k řešení v územním plánu, stanovené ÚAP ORP Pardubice, 
byly zohledněny a řešeny v Územním plánu Lázně Bohdaneč a nejsou Změnou č. I/B nijak měněny. 

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území (tj. sociální soudržnost společenství obyvatel, hospodářské 
podmínky, podmínky pro příznivé životní prostředí), zejména: 

-  zohlednit, podpořit, případně vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek: (…) 
-  zohlednit,  popřípadě vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek: (…) 
-  zohlednit, podpořit, případně vytvořit územní podmínky pro využití příležitostí: (…) 

Principy a zásady zabezpečující udržitelný rozvoj území jsou zakotveny v jednotlivých koncepcích stanovených 
Územním plánem Lázně Bohdaneč a nejsou Změnou č. I/B nijak měněny. Zastavitelná plocha a plocha přestavby 
jsou Změnou č. I/B vymezeny v souladu s těmito koncepcemi, zajišťují stabilní rozvoj města, zvyšují sociální 
soudržnost společenství obyvatel a hospodářské podmínky za současného zachování úrovně příznivého životního 
prostředí. 

Problémem k řešení v územně plánovací dokumentaci je preference ekonomických zájmů (v podobě zájmu o 
vymezení nových zastavitelných ploch) nad hodnotami území (v podobě kvalitního prostředí). 

Tento problém je řešen Územním plánem Lázně Bohdaneč. Změna č. I/B vymezuje novou zastavitelnou plochu 
Z65 principem přehodnocení části lokality plochy územní rezervy R6 na zastavitelnou plochu, s ohledem na 
zajištění podmínek pro adekvátní rozvoj města náhradou za již využité a naplněné zastavitelné plochy, vymezené 
Územním  plánem Lázně Bohdaneč. Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, je Změnou č. I/B vymezena 
v zastaveném území v proluce stávající zástavby.  

S ohledem na výše uvedené nedojde Změnou č. I/B k ohrožení či omezení hodnot území v podobě kvalitního 
prostředí. 

Cílem pro územní plánování z hlediska udržitelného rozvoje území je v první etapě zastavit zhoršování, stabilizovat 
a v další etapě postupně zvyšovat ekologickou stabilitu území, zejména: 

-  nerozšiřovat sídlo za hranice současně vymezených zastavitelných území (dle § 55, odst. 4 zák. 183/2006 Sb.) 
- chránit území hranic sídla ve styku s volnou krajinou; neprovádět změny funkčního využití ploch ze zeleně všech 

druhů, lesů a zemědělské půdy na jiné funkce (dle zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., zákona 
č. 460/2004 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb.), s výjimkou VPS 

- zajistit účinnou spolupráci obcí při společném řešení veřejné infrastruktury a při posilování rekreačního 
potenciálu krajiny 

- zpřístupnit volnou krajinu pro rekreační využití 

Změna č. I/B vymezuje zastavitelné obytné plochy (dílčí složky zastavitelné plochy Z65) v návaznosti na zastavěné 
území v rozvojové lokalitě, kterou Územní plán Bohdaneč vymezil jako plochu územní rezervy. Z dlouhodobého 
hlediska se předpokládá stavební činnost v celé této rozvojové lokalitě, čímž dojde k posílení kompaktnosti sídla a 
vyloučení fragmentace krajiny. Plocha přestavby P16 je Změnou č. I/B vymezena v zastavěném území. 

9. 16 Vyhodnocení souladu změny územního plánu se strategickými dokumenty města 

Dokument „Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027“ byl schválen Zastupitelstvem města Lázně 
Bohdaneč dne 9. 6. 2011 usnesením č. 6.2. V tomto strategickém dokumentu je formulována dlouhodobá vize rozvoje 
města, priority a cíle v rámci pilířů udržitelného rozvoje.  
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Ze „Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027“ vyplývají pro území řešené Změnou č. I/B následující 
strategické cíle (vybrány pouze ty, které se bezprostředně týkají řešení Změny č. I/B): 

(cíl č. 3) Zvýšit úroveň a rozšířit občanskou vybavenost pro volnočasové aktivity. 

Změna č. I/B rozšiřuje občanskou vybavenost města vymezením plochy přestavby P16, s rozdílným způsobem 
OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, za účelem 
rozšíření areálu mateřské a základní školy. Stavby, zařízení a jiná opatření pro volnočasové aktivity je v plochách 
OVM možné realizovat v souladu s hlavním a přípustným využitím, stanoveným Územním plánem Lázně 
Bohdaneč.  

(cíl č. 12) Nesnížit koeficient ekologické stability v rámci celého katastru města 

Ekologická stabilita území je zajištěna stabilizovanými a navrhovanými skladebnými prvky ÚSES, vymezenými 
Územním plánem Lázně Bohdaneč. Změna č. I/B tyto skladebné prvky nemění, zastavitelné plochy a plocha 
přestavby vymezené Změnou č. I/B jsou situovány mimo biocentra a biokoridory ÚSES všech úrovní. 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 

10. 1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. I/B byla zjištěna nutnost aktualizovat vymezení zastavěného území. Aktualizace se odvíjí především 
z postupného naplňování zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Lázně Bohdaneč. Aktualizace zastavěného 
území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru 
nemovitostí. Vymezení zastavěného území je Změnou č. I/B aktualizováno a vymezeno k datu 31. 5. 2016 v souladu s § 58 a 
následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

10. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

Změna č. I/B vyhodnotila některé zastavitelné plochy (nebo jejich části) určené k bydlení, vymezené Územním 
plánem Lázně Bohdaneč, jako naplněné (využité). Tyto plochy jsou Změnou č. I/B vymezeny jako stabilizované, s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. Plošná výměra takto vymezených 
stabilizovaných ploch je 1,4932 ha. 

Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu Z65 o celkové plošné výměře 3,4221 ha, z toho na plochy s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské připadá 2,5439 ha, na plochy s rozdílným 
způsobem využití DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční 0,5886 ha a na plochy s rozdílným způsobem využití PV - 
plochy veřejných prostranství 0,2896 ha. Dotčené parcely byly Územním plánem Lázně Bohdaneč zařazeny do plochy 
územní rezervy R6, s možným budoucím způsobem využití SM - plochy smíšené obytné - městské.  

Důvodem převedení části plochy územní rezervy na zastavitelnou plochu je vymezení adekvátní náhrady za již 
využité a naplněné zastavitelné plochy, vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč, tak, aby byl zajištěn stabilní rozvoj 
města s ohledem na jeho význam a postavení v sídelní struktuře rozvojové oblasti „OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / 
Pardubice“. 

Postupným naplňováním zastavitelných ploch je deklarován zájem vlastníků pozemků o výstavbu a rozvoj města. 
Změna č. I/B vymezuje v rámci zastavitelné plochy Z65 dílčí zastavitelné obytné plochy rozsahem sice větší, než je rozsah 
využitých zastavitelných ploch od nabytí účinnosti Územního plánu, nicméně je tak učiněno zejména s ohledem na efektivní 
využití pozemků a urbanistickou koncepci rozvojové lokality, které byly prověřeny návrhem Územní studie ÚS-IX. Rozsah 
zastavitelné plochy Z65 tak odpovídá identifikovanému zájmu o stavební činnost v území.   

Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s podmínkami pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv, stanovenými 
Územním plánem Lázně Bohdaneč: 

Územní plán Lázně Bohdaneč stanovuje především tyto podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních 
rezerv: 

-  koordinace s limity využití území a jeho hodnotami 
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-  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
-  přínos pro udržitelný rozvoj území 
- pořadí změn v území (etapizace) 
-  prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch téhož způsobu využití (v případě R4 - R6). 

Koordinace zastavitelných ploch s limity využití území je vyhodnocena v kapitole „9.3“ textové části Odůvodnění 
Změny č. I/B. 

Napojení zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu je vyhodnoceno v kapitolách „9.7.1“ a 
„9.7.2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

Plocha rezervy R6 je Územním plánem Lázně Bohdaneč vymezena v severovýchodní části města v rozvojové 
lokalitě mezi ulicemi Polní a K Lihovaru v přímé vazbě na zastavěné území. Zastavitelná plocha Z65 je Změnou 
č. I/B vymezena na principu postupné adice zastavitelných ploch na stabilizované plochy a zastavěné území, což je 
jedním z principů udržitelného rozvoje území.  

Územním plánem Lázně Bohdaneč je plocha územní rezervy R6 zároveň vymezena jako plocha, v níž je 
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním Územní studie ÚS-IX. Rozsah vymezené zastavitelné 
plochy Z65 je prověřen návrhem Územní studie ÚS-IX a odpovídá 1. etapě výstavby v této rozvojové lokalitě. 

Změna č. I/B dále vymezuje plochu přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, o plošné výměře 0,1031 ha v zastavěném území.  

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Využívání území z hlediska širších vztahů není Změnou č. I/B dotčeno. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. I/B je vypracována na základě upraveného „Zadání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč“ (dále 
jen „Zadání Změny č. I/B“), zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Magistrát města Pardubic, ve spolupráci 
s určeným zastupitelem. Původní Zadání Změny č. I/B bylo schváleno Zastupitelstvem města Lázně Bohdaneč usnesením 
č. 29.5 ze dne 20. 3. 2014. Posléze došlo na základě požadavku a usnesení Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč č. 7.11 ze 
dne 16. 9. 2015 k vyjmutí lokality I/3 z tohoto zadání z toho důvodu, že následné řešení Změny č. I/B nebude nutné 
posuzovat z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Lokalita I/3 bude řešena samostatně ve Změně č. I/C Územního plánu 
Lázně Bohdaneč. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. I/B byly respektovány následujícím způsobem: 

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

(A-1.) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, 

 Vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR: (A-1.1 - A-1.5)  

Změna č. I/B je zpracována v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 1“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

 Vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje: (A-1.6 - A-1.8)  

Změna č. I/B je zpracována v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 Vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pardubice: (A-1.9 - A-1.15) 

Změna č. I/B respektuje úkoly, problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci, cíle a požadavky vyplývající 
z ÚAP ORP Pardubice ve znění Aktualizace č. 3. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „9. 15“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  
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 Vyplývající ze strategie města: (A-1.16) 

Změna č. I/B respektuje strategické cíle stanovené strategickými dokumenty města. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „9. 16“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce - shrnutí: 

(A-1.17) Koncepce rozvoje území města Lázně Bohdaneč stanovená platným územním plánem bude respektována a její 
možné doplnění bude navrženo v souladu s principy udržitelného rozvoje území, který spočívá ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel, v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování. Koncepce bude nadále respektovat priority, úkoly a zásady stanovené v Politice územního 
rozvoje a v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, a zjištění o stavu a vývoji území dle územně 
analytických podkladů, bude koordinována se strategií města a územně plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. Problémy města je nutné posoudit v širších souvislostech a jejich řešení v návrhu Změny I/B odůvodnit. Další 
požadavky vyplývající z výše uvedených dokumentů jsou uvedeny v následujících kapitolách zadání. 

Koncepce rozvoje území, vymezená Územním plánem Lázně Bohdaneč, která klade důraz na udržitelný rozvoj 
území, je Změnou č. I/B plně respektována a není měněna, zastavitelná plocha a plocha přestavby jsou Změnou 
č. I/B vymezeny v souladu s touto koncepcí. Změna č. I/B je zpracována v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, respektuje úkoly, problémy k řešení v ÚPD, cíle a požadavky vyplývající z územně analytických 
podkladů, je zpracována v souladu se strategickými dokumenty města a koordinována s příslušnou ÚPD okolních 
obcí, s odůvodněním v příslušných podkapitolách textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 (A-2.) Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území 

(A-2.1) Rozvoj území obce bude řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje území, tj. s vyrovnaností všech tří pilířů: 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti, dále v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí, s územně analytickými podklady, limity 
v území a dalšími podmínkami v území. 

Principy udržitelného rozvoje území jsou Změnou č. I/B plně respektovány, zastavitelná plocha a plocha přestavby 
jsou Změnou č. I/B vymezeny zejména za účelem zajištění stabilního rozvoje města, posílení sociální soudržnosti a 
hospodářského rozvoje za současné ochrany životního prostředí. Změna č. I/B je zpracována v souladu 
s nadřazenou ÚPD, s ÚPD okolních obcí, s ÚAP a se strategickými dokumenty města, s odůvodněním v příslušných 
podkapitolách textové části Odůvodnění Změny č. I/B. Zastavitelné plochy a plocha přestavby, vymezené Změnou 
č. I/B, respektují limity využití území a další podmínky, identifikované především v ÚAP ORP Pardubice. 

(A-2.2) Projektant zváží a prověří potřebu vymezení zastavitelných ploch s ohledem na velikost správního území města 
Lázně Bohdaneč a s ohledem na spádovost k městu Pardubice a Hradec Králové. Jejich umístění nebude ve střetu 
s ostatními plochami a s případnými limity a hodnotami v území (především dle ÚAP ORP). 

Změna č. I/B prověřila potřebu vymezení zastavitelných ploch s ohledem na postavení města v systému osídlení a 
z hlediska širších vazeb území. Zvýšené požadavky na rozvoj města, dané především výhodnou polohou města 
mezi dvěma spádovými centry republikového významu s komfortní dopravní dostupností, identifikoval již Územní 
plán Lázně Bohdaneč a reagoval na ně vymezením několika ploch územních rezerv. V jedné z nich (plocha územní 
rezervy R6, s možným budoucím způsobem využití SM - plochy smíšené obytné - městské) je situována 
zastavitelná plocha Z65 (plocha složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční a PV - plochy veřejných prostranství), vymezená Změnou č. I/B především z důvodu zajištění podmínek pro 
stabilní rozvoj města adekvátní náhradou za již naplněné a využité zastavitelné plochy, vymezené Územním 
plánem Lázně Bohdaneč. Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, nejsou ve střetu 
s limity a hodnotami území, identifikovanými dle ÚAP ORP Pardubice. 

(A-2.3) Nově vymezené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající urbanistickou strukturu obce, nebudou vytvářeny 
samoty; zastavitelné plochy budou mít bezkolizní a kapacitně vyhovující dopravní řešení. Plochy s rozdílným 
způsobem využití budou navrženy tak, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování jednotlivých 
funkcí. 

Zastavitelná plocha Z65 je Změnou č. I/B vymezena v návaznosti na zastavěné území, v rozvojové lokalitě 
v severovýchodní části města. Postupným naplňováním této lokality z dlouhodobého hlediska dojde k posílení 
kompaktnosti urbanizovaných ploch; bude vyloučen vznik samot a bude zamezeno suburbanizačním procesům 
v území. Plocha přestavby P16 je Změnou č. I/B vymezena v zastavěném v území, v proluce stávající zástavby 
v centrální části města.  

Z hlediska funkčního využití navazují zastavitelné plochy na okolní stabilizované či zastavitelné plochy se shodným 
způsobem využití, je vyloučeno negativní ovlivňování jednotlivých funkcí. 
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(A-2.4) Podmínkou při vymezení nových zastavitelných ploch je zajištění: 

-  Ochrany obyvatel před hygienickými závadami a dalšími jevy týkajících se veřejného zdraví, které jsou 
stanoveny v územně analytických podkladech. Životní prostředí a obytné prostředí města, zajišťující ochrany 
obyvatel před nepříznivými účinky dopravy (zejména hluk a exhalace) jsou základní priority pro hledání 
vhodných řešení. 

- Podmínek pro realizaci opatření zvyšující retenční schopnost krajiny; navržené změny nesmí vlivem nových 
zastavěných a zpevněných ploch zhoršovat odtokové poměry v území ani snižovat retenční schopnosti krajiny. 

- Ochrany obyvatel, které vychází z Havarijního plánu Pardubického kraje; Změna I/B vyhodnotí dopad 
jednotlivých zapracovaných požadavků na vytváření podmínek stability a bezpečnosti obyvatel území ve vazbě 
na rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území 

- Odpovídajících zdrojů vody pro hašení požáru v souladu s požadavky § 29 odst. 1. písm. k) zákona 
č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Prověření potřeb evakuace obyvatelstva obce (místo shromáždění obyvatelstva před evakuací, nouzové 
ubytovací a stravovací prostory pro evakuované), ve smyslu § 20 vyhl. č. 380/2002 Sb., s ohledem na stávající 
územní plán. 

Zastavitelná plocha Z65 (plocha složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční a PV - plochy veřejných prostranství), je Změnou č. I/B vymezena v lokalitě čistě obytného charakteru. 
Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, je situována v centrální části města, v dostatečné vzdálenosti od výrobních 
areálů či kapacitně vytížených dopravních tahů. Lze tak vyloučit negativní dopady na veřejné zdraví spojené 
s nepříznivými účinky dopravy či průmyslu. 

Ostatní výše uvedené podmínky ochrany obyvatel jsou stanoveny Územním plánem Lázně Bohdaneč či zvláštními 
právními předpisy a jsou Změnou č. I/B plně respektovány. 

(A-2.5) Ve Změně I/B vytvořit podmínky pro zachování a ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného 
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Změna I/B musí zachovat současný 
význam a funkci města Lázně Bohdaneč. Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, z této skutečnosti 
pro stavebníky vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2. památkového zákona 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. a povinnosti umožnit na dotčeném území archeologický výzkum.  

Podmínky pro zachování a ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území jsou zakotveny 
v Územním plánu Lázně Bohdaneč a jsou Změnou č. I/B plně respektovány. 

Celé území řešené Změnou č. I/B je považováno za „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu § 22 odst. 2 
zákona o státní památkové péči. Podmínky ochrany takového území vyplývají z § 21 - 24 zákona o státní 
památkové péči a jsou Změnou č. I/B respektovány. 

 (A-2.6) Vytvořit podmínky pro zachování a ochranu přírodních a krajinných hodnot, které se v řešeném území nacházejí. 
Návrhem Změny I/B nenarušit plochy systému ekologické stability a zaručit jejich ochranu před nežádoucími 
zásahy.  

Podmínky pro zachování a ochranu přírodních, kulturních a krajinných hodnot řešeného území jsou zakotveny 
v Územním plánu Lázně Bohdaneč a jsou Změnou č. I/B plně respektovány. 

Zastavitelné plochy a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, nejsou ve střetu s jednotlivými skladebnými 
prvky ÚSES, vymezenými Územním plánem Lázně Bohdaneč. 

 (A.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 
území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 Vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje: (A.1-1)  

Změna č. I/B je zpracována v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 Další požadavky na urbanistickou koncepci 

(A.1-2) Změna I/B bude respektovat stanovenou urbanistickou koncepci dle platného územního plánu a nově stanovenými 
podmínkami bude i nadále chránit charakter území a nebude měnit a narušovat stávající charakter a obraz sídla 
v krajině. Pro naplnění celkové urbanistické koncepce budou respektovány a vhodně doplněny i koncepce dílčí - 
veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. 

Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny a podmínky prostorového 
uspořádání, stanovené Územním plánem Lázně Bohdaneč, jsou Změnou č. I/B plně respektovány a nejsou 
měněny. Zastavitelná plocha a plocha přestavby jsou Změnou č. I/B vymezeny v souladu s těmito koncepcemi. 
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(A.1-3) Pro vymezení zastavitelných ploch byly vymezeny následující návrhy: 

P. Č. 
Parcelní číslo, katastrální 
území, případně plocha dle 
územního plánu 

Popis návrhu 

I/2 
Část pozemku p. č. 980/51 k. 
ú. Lázně Bohdaneč 

Změna zařazení části pozemku o výměře cca 1 050 m
2
 (jižním směrem 

od komunikace na pozemku p. č. 980/20) ze stabilizované plochy NZ - 
plochy zemědělské a současně plochy územní rezervy R6 - určené pro 
plochu SM - plochy smíšené obytné městské. Zařazení této části 
pozemku má být do takové plochy s rozdílným způsobem využití, aby 
bylo možno na pozemek vydat územní rozhodnutí pro stavbu rodinného 
domu. 

I/5 

Pozemek p. č. 977/39, v k. ú. 
Lázně Bohdaneč, jeho část o 
výměře 700 m

2
, která je 

oddělena dle přiloženého 
návrhu rozdělení pozemku; 
oddělená část je označena 
číslem 977/68 (přílohy 
připomínky budou předány 
projektantovi) 

Změně zařazení části pozemku ze stabilizované plochy NZ - plochy 
zemědělské a současně plochy územní rezervy R6 - určené pro plochu 
SM - plochy smíšené obytné městské na zastavitelnou plochu pro stavbu 
rodinného domu 

(A.1-4) Všechny podané návrhy na vymezení ploch projektant ve změně ÚP prověří a konečné řešení bude v textové části 
odůvodněno. 

ad I/2 - Změna č. I/B prověřila požadavek na změnu v území. Požadavku je vyhověno zařazením dotčené parcely 
do zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití BI - plocha bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské, v rámci zastavitelné plochy Z65, vymezené Změnou č. I/B, s odůvodněním uvedeným v kapitole „9.3“ 
textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

ad I/5 - Změna č. I/B prověřila požadavek na změnu v území. Požadavku je vyhověno zařazením dotčené parcely 
do zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití BI - plocha bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské, v rámci zastavitelné plochy Z65, vymezené Změnou č. I/B, s odůvodněním uvedeným v kapitole „9.3“ 
textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

V průběhu projednání návrhu Změny č. I/B vzešel z řad zástupců města požadavek na prověření možnosti změny 
funkčního využití lokality „Za Školou“ - z plochy s rozdílným způsobem využití TI - plocha technické infrastruktury - 
inženýrské sítě, na plochu s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanské vybavenosti - veřejná 
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (usnesení Zastupitelstva města č. 7.11 ze dne 16. 9. 2015). 
Změna č. I/B požadavek vyhodnotila jako celkově přínosný a s odůvodněním uvedeným v kapitole „9.3“ textové 
části Odůvodnění Změny č. I/B a vymezila plochu přestavby P16. 

(A.1-5) Projektant vyhodnotí účelné využití zastavěného území i vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch dle § 53 odst. 5 písm. f) a v souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona, v souladu se zájmy chráněnými 
zemědělským půdním fondem a s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je 
uvedeno v kapitole „10.2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 

(A.1-6) Změna I/B bude respektovat požadavky platného územního plánu pro plošné a prostorové uspořádání, pro jeho 
úpravu, nebo doplnění bude plně respektovat efektivní využití ploch, charakter území, širší funkční a prostorové 
vztahy sídla. 

Změna č. I/B respektuje požadavky Územního plánu Lázně Bohdaneč z hlediska plošného a prostorového 
uspořádání sídla efektivního využití ploch, charakteru území a širších funkčních a prostorových vztahů sídla. 

(A.1-7) S návrhem zastavitelných ploch bude Změna I/B řešit také odpovídající veřejnou infrastrukturu tak, aby komplexní 
provoz vyloučil ohrožení životního prostředí. Změnou ÚP bude respektováno město Lázně Bohdaneč jako přírodní 
léčebné lázně, tj. budou mimo jiné respektovány požadavky na životní prostředí přírodních léčebných lázní ve 
smyslu §25 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, ve znění pozdějších předpisů 
(lázeňský zákon), které stanoví § 8 odst. 5 a 6 a § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb. ze dne 20. 
listopadu 2001 (vyhláška o zdrojích a lázních) a požadavky dle ustanovení čl. V. odst. 15 Statutu lázeňského místa 
Lázně Bohdaneč. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, nezpůsobí ohrožení životního prostředí a 
neznehodnotí funkci města coby přírodních léčebných lázní. 
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(A.1-8) V případě potřeby nových veřejných prostranství budou pro ně vymezeny podmínky sloužící obecnému užívání, 
s cílem zajistit jejich kvalitu. 

Nová veřejná prostranství nejsou Změnou č. I/B vymezena. 

(A.1-9) Problémy dalšího možného zatížení hlukem a emisemi z vedení tras pozemních komunikací řešit také 
urbanistickými opatřeními - vhodnou lokalizací ploch, případně také využitím izolační zeleně. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v lokalitách, kde se 
nepředpokládá zatížení hlukem a emisemi z vedení tras pozemních komunikací, s ohledem především na limity 
využití území, identifikovanými územně analytickými podklady. 

(A.1-10) Rozvoj zastavitelných ploch uzpůsobit prvkům nadmístního významu (koridor pro přeložku silnice I/36 Lázně 
Bohdaneč, NRBC 8 Bohdaneč, NRBK K72). 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány mimo výše uvedené prvky 
nadmístního významu. 

(A.1-11) Projektant provede aktualizaci zastavěného území v souladu s platnými právními předpisy; ve Změně I/B budou 
zohledněna vydaná rozhodnutí příslušným stavebním úřadem. 

Změna č. I/B aktualizuje vymezení zastavěného území na základě skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného 
z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí. Vymezení zastavěného území je Změnou č. I/B 
aktualizováno a vymezeno k datu 31. 5. 2016 v souladu s § 58 a následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na 
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

 (A.1-12) Plochy s rozdílným způsobem využití budou vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění a v souladu se standardem pro zpracování územních plánů v GIS - 
MINIS z 04/10 (Metodika „MINIS - Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS“ vydanou 
Pardubickým krajem v 04/2010). 

Změna č. I/B je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. a v souladu s Metodikou MINIS 04/10. 

(A.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a 
možnosti jejích změn 

 Vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje: (A.2-1 - A.2-4)  

Změna č. I/B je zpracována v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 Dopravní infrastruktura: 

(A.2-5) Řešení dopravní a technické infrastruktury bude v souladu s uvedenými požadavky dokumentace ZÚR Pk a ÚAP 
ORP. Změna I/B bude respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému. Změna bude respektovat trasu přeložky silnice I/36, která je vymezena platným 
územním plánem jako zastavitelná plocha Z46a a Z46b se způsobem využití - dopravní infrastruktura silniční DS. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby jsou Změnou č. I/B vymezeny v lokalitách s vybudovanou dopravní 
infrastrukturou, s dopravní obslužností z místních obslužných komunikací. Změna č. I/B plně respektuje stávající 
dopravní kostru zajišťující obslužnost celého řešeného území. Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené 
Změnou č. I/B, jsou lokalizovány mimo koridor pro trasu přeložky silnice I. třídy I/36, vymezený Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. 

(A.2-6) Projektant vhodným urbanistickým řešením zohlední hlukové zatížení zastavěného území od pozemních 
komunikací, případně také odstraní dopravní závady na komunikacích. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v lokalitách, kde se 
nepředpokládá zatížení hlukem a emisemi z  pozemních komunikací. S realizací jednotlivých záměrů v návrhových 
plochách se předpokládá také zvýšení kvality dopravní obslužnosti v dotčených územích.  

 (A.2-7) Nové rozvojové plochy budou vymezeny s ohledem na stávající komunikační systém obce. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou Změnou č. I/B vymezeny v přímé návaznosti 
na stávající komunikační systém města. 

(A.2-8) Respektovat stávající cyklistické stezky mikroregionu. Projektant prověří v souvislosti s řešením jednotlivých návrhů 
změny možnosti propojení lokalit (cyklo nebo pěší) především s lázeňským parkem. 

Cyklistické stezky mikroregionu jsou Změnou č. I/B respektovány. Nové cyklistické a pěší trasy nejsou předmětem 
řešení Změny č. I/B. 
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Technická infrastruktura: 

(A.2-9) Projektant navrhne pro rozvojové plochy připojení na sítě technické infrastruktury. Rozvoj jednotlivých systémů 
technické infrastruktury navrhne mimo jiné v souladu s urbanistickou strukturou a v souladu s charakterem a 
funkčním využití území. Pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude bilance potřeb vyčíslena po 
jednotlivých rozvojových plochách a zapracována do koncepce rozvoje jednotlivých sítí. Celková koncepce 
technické infrastruktury nebude bránit dalšímu rozvoji území. 

Zastavitelná plocha a plocha přestavby, vymezené Změnou č. I/B, jsou situovány v lokalitách s přímým napojením 
na stávající systémy inženýrských sítí. S ohledem na rozsah ploch navržených Změnou č. I/B se předpokládá rozvoj 
systémů technické infrastruktury, s možným navýšením potřebných kapacit. Základní bilanční výpočty jsou 
doplněny v kapitole „9.7.2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. Podrobnější řešení navýšení kapacit technické 
infrastruktury v této lokalitě budou prověřeny Územní studií ÚS-IX, popř. dalšími stupni projektové dokumentace. 

(A.2-10) Projektant bude respektovat koncepci všech sítí technické infrastruktury stanovenou územním plánem a s ohledem 
na návrh rozvojových ploch prověří stávající kapacity, vyhodnotí a navrhované potřeby a popřípadě nové plochy 
pro technickou infrastrukturu. Odpadní vody produkované v zástavbě budou likvidovány v souladu s dokumentem 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Koncepce technické infrastruktury, stanovená Územním plánem Lázně Bohdaneč, je Změnou č. I/B plně 
respektována a není měněna. S ohledem na rozsah ploch navržených Změnou č. I/B se předpokládá rozvoj 
systémů technické infrastruktury, s možným navýšením potřebných kapacit. Základní bilanční výpočty jsou 
doplněny v kapitole „9.7.2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

Nové plochy technické infrastruktury nejsou Změnou č. I/B vymezeny. 

Plocha přestavby P16 je Změnou č. I/B vymezena v lokalitě, kterou Územní plán Lázně Bohdaneč zařadil mezi 
stabilizované plochy s rozdílným způsobem TI - plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě. Vymezení plochy 
přestavby neomezí funkci blízké elektrické transformační stanice, neboť dotčené plochy s ní netvoří funkčně, 
provozně či jinak provázaný celek. Záměry realizované v ploše přestavby P16 však musí respektovat ochranná 
pásma této transformovny. 

 Občanské vybavení: 

(A.2-11) Kapacita ploch občanského vybavení je vyřešena v novém územním plánu; projektant v souvislosti s návrhem na 
změnu č. I/3 prověří potřebu vymezení nových zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5 písm. f) a v souladu s § 55 odst. 
4 stavebního zákona. 

Změna č. I/B v oblasti veřejné infrastruktury - občanského vybavení, vymezuje plochu přestavby P16, s rozdílným 
způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední, 
za účelem možnosti rozšíření stávajícího areálu mateřské a základní školy. 

 Veřejná prostranství: 

(A.2-12) Stávající veřejná prostranství budou zachována, chráněna a doplněna potřebnou strukturou nových prostranství 
s adekvátní náplní. Pro nové rozvojové plochy projektant zváží potřebu veřejných prostranství jednak s ohledem na 
požadavky stavebního zákona a jeho vyhlášek a také s ohledem na podmínky v území. Návrh Změny I/B bude 
obsahovat také potřebné vybavení veřejných prostranství (formou stanovených podmínek pro využití ploch. 

Změna č. I/B respektuje veřejná prostranství stávající i navržená Územním plánem Lázně Bohdaneč. Nová veřejná 
prostranství nejsou Změnou č. I/B navržena.  

S ohledem na plošný rozsah rozvojové lokality, kterou Územní plán vymezil jako plochu územní rezervy R6, s 
možným budoucím způsobem využití SM - plocha smíšená obytná, a kde je zároveň situována zastavitelná plocha 
Z65, vymezená Změnou č. I/B, se vznik nových veřejných prostranství očekává. Lokalizace, rozsah a způsob 
provázání se stávajícím systémem veřejných prostranství bude prověřen komplexním řešením Územní studie 
ÚS-IX, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování v dotčeném území (včetně zastavitelné plochy Z65).  

(A.3) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

 Vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje: (A.3-1 - A.3-3)  

Změna č. I/B je zpracována v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1. 

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B.  

 Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny: 

(A.3-4) Doplnění sítě účelových komunikací, pěších, popřípadě cyklistických stezek bude řešeno také s ohledem na potřeby 
lázeňství, zemědělství, lesního hospodářství, příp. hipoturistiky. 
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 V návrhu řešení respektovat kulturní krajinu a v daném smyslu zohlednit a chránit její dochované části, zejm. 
historické cesty, stromořadí, aleje, v minulosti komponované průhledy, významné pohledové osy, přírodní 
dominanty, drobné stavby v krajině. 

 Vytvořit podmínky pro zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině. 

 Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území 
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. 

 V případě navrhovaného případného 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. Při plánovaní jiného využití 
lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je nutno postupovat podle povinností stanovených § 13 lesního zákona. 

 Prověřit a doplnit další možné interakční prvky. 

Změna č. I/B respektuje koncepci uspořádání krajiny, stanovenou Územním plánem Lázně Bohdaneč. Tato 
koncepce formou závazných úkolů stanovuje podmínky pro ochranu přírodních hodnot území, ochranu kulturní 
krajiny a jejích dochovaných částí a ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území. Změna 
č. I/B nebude mít negativní vliv na výše uvedené přírodní a kulturní hodnoty území. 

Změna č. I/B má nulový dopad na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).  

Změnou č. I/B je navržena nová místní obslužná komunikace v ploše s rozdílným způsobem využití DS - plocha 
dopravní infrastruktury - silniční, vymezená v rámci zastavitelné plochy Z65. Místní obslužná komunikace je 
navržena na podkladu návrhu Územní studie ÚS-IX a zajistí dopravní obslužnost parcel zadního (jižního) traktu 
obytných zastavitelných ploch v rámci zastavitelné plochy Z65, i následné napojení dalších budoucích rozvojových 
záměrů  v rámci plochy územní rezervy R6. 

Nové cyklistické, turistické trasy, hipostezky a interakční prvky nejsou s ohledem na charakter Změny č. I/B touto 
změnou vymezeny. 

(B.)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit. 

(B.1) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv z PÚR ČR, ZÚR Pk nebo ÚAP ORP ani dalších nevyplývají. 

Zastavitelná plocha Z65, vymezená Změnou č. I/B, je situována v ploše územní rezervy R6, s možným budoucím 
způsobem využití SM - plocha smíšená obytná - městská, vymezené Územním plánem Lázně Bohdaneč. 
Vyhodnocení souladu Změny č. I/B s podmínkami pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv, 
stanovenými Územním plánem Lázně Bohdaneč, je uvedeno v kapitole „10.2“ textové části Odůvodnění Změny 
č. I/B. 

Plocha územní rezervy R6, vymezená Územním plánem Lázně Bohdaneč, je redukována v rozsahu zastavitelné 
plochy Z65, která je vymezena Změnou č. I/B na podkladu návrhu Územní studie ÚS-IX a rozsahem odpovídá 1. 
etapě výstavby, stanovené touto územní studií.  

Změna č. I/B nevymezuje nové plochy územních rezerv. 

(C.)  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

(C.1) K zajištění koncepčního řešení může Změna I/B navrhnout veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 
asanace a vymezit pro ně potřebné plochy. 

Změna č. I/B respektuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezené Územním plánem 
Lázně Bohdaneč. 

Změna č. I/B vymezuje novou veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury VD3, pro kterou lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Veřejně prospěšná stavba je vymezena zejména za účelem realizace místní 
obslužné komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti parcel zadního (jižního) traktu ploch s rozdílným 
způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské i budoucích navazujících parcel 
uvažovaných v ploše územní rezervy R6, a zároveň z důvodu zajištění návaznosti na stávající dopravní kostru i 
uvažovaný dopravní systém v ploše územní rezervy R6. 

Změna č. I/B dále vymezuje veřejně prospěšnou stavbu PP1, pro kterou lze uplatnit předkupní právo. Jedná se o 
plochu veřejného prostranství, která je vymezena v rámci zastavitelné plochy Z65. Důvodem je zajištění podmínek 
pro vytvoření kvalitního a uceleného veřejného prostranství, které bude svoji rozlohou adekvátní uvažované 
obytné zástavbě. Plochy veřejných prostranství jsou zřizovány ve veřejném zájmu a slouží k obecnému užívání. 
Účelem je zajištění dostatku zeleně a veřejně přístupných ploch pro společenské aktivity místních obyvatel i 
návštěvníků města. 
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 (C.2) Předkupní právo a právo vyvlastnění bude pro VPS, VPO, asanace, veřejná prostranství, případně ke stavbě na 
pozemku veřejného prostranství a dalších uplatněno v souladu s platnými právními předpisy. V případě uplatnění 
předkupního práva bude Změna I/B obsahovat konkrétní výčet pozemků dle platného právního stavu (KN). Seznam 
pozemků aktualizovat před vydáním územního plánu. 

Veřejně prospěšné stavby VD3 a PP1 jsou Změnou č. I/B vymezeny v souladu s platnými právními předpisy. 

(C.3) V případě potřeby navrhnout územní opatření o stavební uzávěře. Stavby a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu se v řešeném území nepředpokládají. 

 Požadavky asanace se nepředpokládají. 

Územní opatření o stavební uzávěře ani asanace nejsou Změnou č. I/B navrženy. 

(D.)  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 Regulační plán: 

(D.1) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, nebo uzavřením dohody o parcelaci se ve změně územního plánu nepředpokládá. 

Plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo 
uzavřením dohody o parcelaci, nejsou Změnou č. I/B vymezeny. 

 Územní studie: 

(D.2) Požadavek prověření změn územní studií je v této fázi stanoven v obecné poloze. V průběhu zpracování Změny I/B 
zváží projektant zda zástavbu na rozvojových plochách podmínit zpracováním územní studie. Územní plán bude 
obsahovat přiměřenou lhůtu pro prověření územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do 
evidence územně plánovací činnosti. Územní studie následně prověří organizaci území - dopravní napojení, trasy 
technické infrastruktury, stanoví zásady prostorového uspořádání, blíže specifikuje prvky plošné a prostorové 
regulace, případně další dle charakteru území. 

Zastavitelná plocha (plocha složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem využití 
BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV 
- plochy veřejných prostranství), je vymezena v lokalitě, pro kterou Územní plán Lázně Bohdaneč stanovil 
podmínku zpracování Územní studie ÚS-IX. Změna č. I/B vymezuje zastavitelnou plochu Z65 na podkladu návrhu 
Územní studie ÚS-IX a požaduje zachování této podmínky pro dotčenou zastavitelnou plochu i nadále. Územní 
studie ÚS-IX prověřuje uvažované záměry z hlediska zachování a citlivého doplnění výrazu lázeňského města, 
s cílem nenarušovat cennou městskou strukturu a architektonické a přírodní dominanty. 

Jiné plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
nejsou Změnou č. I/B vymezeny. 

 (E.) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

(E.1) Změna ÚP požadavek na zpracování variant řešení nemá. 

Změna č. I/B neuvažuje variantní řešení. 

(F.)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

(F.1-F.8) (…) 

Změna č. I/B je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.). Textová část Změny č. I/B je vyhotovena v rozsahu požadovaném Zadáním Změny č. I/B. Grafická 
část Změny č. I/B obsahuje výkresy a výřezy, ve kterých se projevuje změna - a to v rozsahu měněných částí. 
Měřítka výkresů jsou shodná s měřítky dílčích výkresů Územního plánu Lázně Bohdaneč. Grafická část Odůvodnění 
Změny č. I/B je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13 a §16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Výkres širších vztahů nebyl zpracován, neboť Změna č. I/B nemá na širší vztahy územní dopad.  

 

 (G.)  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

(G.1-G.3) (…) 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. I/B na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno s odůvodněním 
uvedeným v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. 
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13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. I/B PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

(Zpracovala: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města Pardubic; 
únor a září 2016) 

13. 1 Politika územního rozvoje České republiky, Zásady územního rozvoje Pardubického 

kraje 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

PARDUBICKÝ KRAJ 

Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 

 
Váš dopis zn.:  OHA/9700/2014/Zm 
Ze dne:   23. 2. 2016   
Číslo jednací:  KrÚ 15153/2016 OR OUP 
Spisová zn.: SpKrÚ 65721/2013 OR OUP 
Vyřizuje:   Ing. Zdenka Loumanová 
Telefon:   466 026 305 
E-mail:    zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 
Datum:  26. 2. 2016 
 

Stanovisko k návrhu Změny č. I/B územního plánu Lázně Bohdaneč 
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 
18. 12. 2015 oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. I/B územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen změna 
územního plánu). V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 23. 2. 2016 kopie stanovisek a 
připomínek, které byly k návrhu změny územního plánu uplatněny. 

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

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

Z hlediska širších vztahů je změna územního plánu koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. Dle 
předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky. 

b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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. 

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, jelikož: 

• respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v kapitole 1 ZÚR 
Pk, 

• respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanoveny pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4 Hradec Králové - Pardubice v čl. 13 ZÚR Pk, 

• respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou stanoveny pro centra osídlení v kapitole 2.5 ZÚR Pk, 

• respektuje koridory dopravy nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby D08 - přeložku silnice I/36 
Lázně Bohdaneč - D 11 a D09 - přeložku silnice I/36 Lázně Bohdaneč (zpřesněné koridory jsou vymezeny jako veřejně 
prospěšné stavby v územním plánu Lázně Bohdaneč), 

• respektuje skladebné části územního systému ekologické stability nadregionálního biokoridoru K 72 (Polabský luh - 
Bohdaneč), nadregionálního biocentra NRBC 8 (Bohdaneč), regionálního biocentra RBC 9007 (Neratov) dle čl. 110, 111 
a 112 ZÚR Pk, 

• 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 zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami území kraje dle čl. 116 ZÚR Pk, 
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• respektuje zásady pro zajištění vymezení cílových charakteristik krajiny (krajiny lesozemědělské, rybniční a sídelní), 
které jsou stanoveny v kapitole 6 ZÚR Pk. 

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

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

Na základě posouzení návrhu změny územního plánu lze konstatovat, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o 
návrhu Změny č. I/B územního plánu Lázně Bohdaneč. 

 

otisk úředního razítka 

 
Ing. Pavel Kalivoda vedoucí odboru 

  

Stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč 

PARDUBICKÝ KRAJ 

Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 
 
Váš dopis zn.: MmP 39157/2016 
Ze dne:  8. 6. 2016   
Číslo jednací: KrÚ 44136/2016 
Spisová zn.: SpKrÚ 65721/2013 OR OUP 
Vyřizuje:  Ing. Zdenka Loumanová 
Telefon:  466 026 305 
E-mail:   zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 
Datum: 17. 6. 2016 

 
Stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. 1/B územního plánu Lázně Bohdaneč 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 8. 6. 
2016 oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1/B územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen změna územního plánu, ve 
smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které 
byly od společného jednání změněny. 

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací 
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. 

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

Lze konstatovat, že návrh změny územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve 
znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015. 

 

Ing. Pavel Kalivoda  
vedoucí odboru 
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Stanovisko k návrhu  vyhodnocení připomínek uplatněných ke Změně č. I/B územního plánu Lázně 
Bohdaneč 

PARDUBICKÝ KRAJ 

Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 
 
Váš dopis zn.: MmP 49866/2016 
Ze dne:  1. 8. 2016   
Číslo jednací: KrÚ 56392/2016 
Spisová zn.: SpKrÚ 65721/2013 OR OUP 
Vyřizuje:  Ing. Zdenka Loumanová 
Telefon:  466 026 305 
E-mail:   zdena.loumanova@pardubickykraj.cz 
Datum: 4. 8. 2016 
 

Stanovisko k návrhu  vyhodnocení připomínek uplatněných ke Změně č. I/B územního plánu Lázně 
Bohdaneč 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 1. 8. 
2016 žádost o vydání stanoviska návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných ke Změně č. I/B územního plánu Lázně 
Bohdaneč. Při veřejném projednání návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky veřejnosti. 

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

Předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. I/B územního plánu Lázně Bohdaneč není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, která byla schválena vládou České 
republiky 15. 4. 2015 a není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014. Návrh vyhodnocení připomínek nemá vliv 
na koordinaci širších územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu. 

Ing. Pavel Kalivoda  
vedoucí odboru 

 

Pořizovatel s odkazem na kapitoly odůvodnění  2.1., 2.2 a s odkazem na výše uvedená stanoviska krajského úřadu 
konstatuje soulad s PÚR ČR a  ZÚR Pk.    

13. 2 Cíle a úkoly územního plánování 

Pořizovatel přezkoumal zpracování Změny č. I/B s ohledem na § 18 a § 19 stavebního zákona; odůvodnění souladu 
Změny č. I/B s cíli a úkoly územního plánování je zpracováno v kapitole „3“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B a 
pořizovatel se s ní plně ztotožňuje.   

13. 3 Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Návrh Změny č. I/B je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami. Je zpracován v souladu se zadáním, které 
vymezilo její rozsah a podmínky pro její zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování dokumentace je přehledné a 
jednoznačné. 

13. 4 Požadavky zvláštních právních předpisů 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů je zpracován v kapitole „5“ textové části Odůvodnění Změny č. I/B. V rámci 
společného jednání bylo uplatněno 12 stanovisek dotčených orgánů, 8 dotčených orgánů neuplatnilo v zákonné lhůtě své 
stanovisko. Z 12 stanovisek bylo 8 souhlasných a zbylé požadavky dotčených orgánů byly bezpředmětné, protože je platný 
Územní plán města Lázně Bohdaneč obsahuje. Zvláštní právní předpisy, které jsou v kompetenci dotčených orgánů, které 
stanovisko neuplatnily, nejsou Změnou č. I/B dotčeny.   

V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání nebyl řešen žádný rozpor. 

V rámci veřejného projednání bylo uplatněno 7 stanovisek dotčených orgánů, 11 dotčených orgánů neuplatnilo v 
zákonné lhůtě své stanovisko. Ze 7 stanovisek bylo 6 souhlasných. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
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a Pardubického ve svém stanovisku uvedl, že platí stanovisko, které bylo uplatněno ke společnému jednání; ve stanovisku 
ke společnému jednání o návrhu Změny č. I/B, pod č.j. SBS 40205/2015/OBÚ/09 dotčený orgán trval na svých předchozích 
požadavcích ohledně limitů využití území; tyto limity jsou již v textové části „Odůvodnění" územního plánu Lázně Bohdaneč 
uvedeny a návrhem Změny č. I/B územního plánu, nejsou uváděné limity využití území dotčeny. V rámci procesu 
vyhodnocování výsledků veřejného projednání nebyl řešen žádný rozpor. 

Při projednání návrhu vyhodnocení připomínek v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona bylo dotčenými orgány 
uplatněno 7 stanovisek, všechny byly souhlasné bez požadavků a připomínek. U zbylých dotčených orgánů (11), které 
stanovisko v uvedené lhůtě neuplatnily se má za to, že s návrhy vyhodnocení připomínek souhlasí. V průběhu řízení o 
návrhu Změny č. I/B nebyla uplatněna žádná námitka. 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. I/B nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk. 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15. 1 Zemědělský půdní fond 

Změna č. I/B aktualizuje vymezení zastavěného území. Zastavitelné plochy či jejich části, vymezené Územním 
plánem Lázně Bohdaneč, které byly od doby jeho vydání naplněny, jsou Změnou č. I/B vymezeny jako stabilizované. Tyto 
plochy nejsou ve Změně č. I/B vyhodnoceny z hlediska záboru ZPF z toho důvodu, že toto vyhodnocení bylo zahrnuto do 
Územního plánu Lázně Bohdaneč. 

Zastavitelná plocha Z65 (plocha složena z více individuálních, na sebe navazujících ploch  s rozdílným způsobem 
využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - 
plochy veřejných prostranství) o celkové plošné výměře 3,4221 ha je Změnou č. I/B vymezena na pozemcích se 
zemědělskými půdami (orná půda) IV. třídy ochrany ZPF. 

Plocha přestavby P16, s rozdílným způsobem využití OVM - plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a 
komerční zařízení malá a střední, o plošné výměře 0,1031 ha je Změnou č. I/B vymezena v zastavěném území na pozemcích 
se zemědělskými půdami (zahrady) IV. třídy ochrany ZPF. 

Celkový zábor pozemků ZPF je 3,5252 ha. Tabulka s podrobným vyhodnocením předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je součástí textové části Odůvodnění Změny č. I/B v samostatné příloze 
(Příloha č. 1). 

15. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. I/B nevymezuje zastavitelné plochy ani plochy přestavby vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

(Zpracovala: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města 
Pardubic; září 2016) 

V rámci procesu řízení o Změně č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč dle § 52 stavebního zákona nebyly 
uplatněny žádné námitky.  
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17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

(Zpracovala: Ing. arch. Mariana Zmítková, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Magistrát města 
Pardubic; únor 2016) 

17. 1 Vyhodnocení společného jednání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč 

p. č. Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Křičeň - bez připomínek  

2. Obec Dolany - bez připomínek  

3. Obec Stéblová - bez připomínek  

4. Obec Srch - bez připomínek  

5. Obec Rybitví - bez připomínek  

6. Obec Černá u Bohdanče - bez připomínek  

7. Obec Živanice - bez připomínek  

8. Obec Neratov - bez připomínek  

9. Obec Bukovka - bez připomínek  

10. Statutární město 
Pardubice, Ing. Helena 
Dvořáčková – 
náměstkyně primátora 

- bez připomínek  

 Obec, pro kterou je ÚP 
pořizován 

  

11.  Město Lázně Bohdaneč, 
č.j. 
MULB/00584/16/ORM/
MBi ze dne 10. 02. 2016 

K návrhu změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč a 
konceptu ÚS IX Vám sdělujeme následující:  
S návrhem v této podobě souhlasíme, pouze požadujeme 
zapracovat tato upřesnění. 
Plochy Z63 a Z64 jsou řešeny v rámci ÚS IX. K uspořádání plochy 
Z63 v rámci této studie nemáme připomínek. Plochu Z64 je 
potřeba upravit tak, aby bylo odpovídajícím způsobem možné 
vyřešit napojení pozemku p. č. 977/39 v k. ú. Lázně Bohdaneč. 
Toto napojení je nutné zapracovat i do řešení ÚS IX. 
Vyjádření stavebního úřadu k možnosti napojení pozemku je 
součástí přílohy. 
Návrh změny I/B bude projednán zastupitelstvem města Lázně 
Bohdaneč dne 20.4. 2016. 
Vyjádření ke konceptu ÚS IX: 
Řešení prostorového uspořádání plochy územní rezervy R6 je 
nutné upravit. Požadujeme zapracovat následující:  
Je vhodné stanovit etapizaci řešeného území. 
Řešení pozemků pí Majrychové p. č. 977/39 a 977/64 v k. ú. Lázně 
Bohdaneč - vzhledem k problematickému vývoji pozemků v 
minulých letech je zájem vyhovět požadavku na výstavbu i za cenu 
toho, že dojde k anomálnímu řešení v území. Požadujeme úpravu 
prostorového uspořádání a dopravního napojení pozemku p. č. 
977/39, tak aby byla umožněna výstavba ihned po schválení 
změny I/B ÚP Lázně Bohdaneč. 
S napojením pozemků p. Kazilovského v rámci prostorového 
uspořádání nemáme problém. 
Je nutné, aby byly pozemky p. č. 981 a 174/1 v k. ú. Lázně 
Bohdaneč vyjmuty z řešeného území. Jedná se o pozemky v areálu 
Služeb města Lázně Bohdaneč, v současné době zastavěné, a 
požadujeme, aby území zůstalo zachováno (viz příloha). 
Rovněž není možné řešit územní studií areál společnosti Gabriel-
Chemie Bohemia, s. r. o. (viz příloha) neboť jde o území již 
zastavěné. 
Současně sdělujeme, že Město Lázně Bohdaneč bude kupovat část 

 
 
 
 
- projektant zapracoval do změny I/B 
plochu Z64 tak, aby bylo možné po 
schválení a vydání změny realizovat 
stavbu rodinného domu včetně dopravní a 
technické infrastruktury; řešení bude 
vycházet ze schválené a zaregistrované 
územní studie pod označením ÚS – IX pro 
lokalitu R6;  
 
 
 
 
 
- řešení územní studie není předmětem 
změny I/B, proto z této části textu 
nevyplynuli pro projektanta žádné pokyny;   
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pozemku p. č. 980/38 v k. ú. Lázně Bohdaneč (viz příloha). Na 
pozemku bude realizována trasa dešťové komunikace pro odvod 
srážek z areálu Služeb města Lázně Bohdaneč. Žádáme o 
zapracování tohoto do plochy zeleně, případně komunikace, tak 
aby byl přístup ke kanalizačnímu řadu bez problémů v případě 
potřeby umožněn. 
Přílohy:  
Vyjádření SÚ 
Zákres pozemků do mapy KN 

 Ostatní subjekty Připomínky 
 

Vyhodnocení připomínek 

12. Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. 
Teplého 2014, 
Pardubice, 530 02, 
dopis ze dne 01. 02. 
2016 

Předkládaný návrh změny l/B územního plánu řeší podmínky pro 
rozvoj vybraných lokalit města. 
Zásobování vodou je zajištěno ze stávající vodovodní sítě - řešené 
plochy bude možné napojit na tento stávající veřejný vodovod 
města. Pro napojení rozvojových lokalit nemůžeme vyloučit 
nutnost výměny některých úseků vodovodu za hranicí životnosti. 
Vodovod je ve správě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
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. Vzhledem ke vznikajícímu 
nedostatku kvalitní pitné vody vlivem sucha nesouhlasíme s 
využíváním skupinového vodovodu jako primárního zdroje pro 
zajištění požární vody. 
Odkanalizování je zajištěno systémem kanalizace pro veřejnou 
potřebu s dopravou odpadních vod na BČOV Pardubice k likvidaci. 
Splaškové vody z oblasti u ul.Polní budou napojeny kanalizací 
oddílnou splaškovou.Do systému oddílné splaškové kanalizace 
nebudou napojeny dešťové vody z jednotlivých nemovitostí 
(střechy, dvorky apod), z komunikací a zpevněných ploch, drenáže, 
balastní vody, zatrubněné příkopy apod. Tyto vody budou 
důsledně likvidovány mimo systém oddílné splaškové kanalizace, 
např samostatným systémem dešťové kanalizace, likvidací těchto 
vod přímo na pozemcích apod. 

Pro řešené lokality v severozápadní části města je kanalizační 
systém již k dispozici.  
Kanalizace ve městě Lázně Bohdaneč je ve správě společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 
 
- změna I/B nemění koncepci zabezpečení 
území požární vodou dle ÚP Lázně 
Bohdaneč; tato koncepce vyhovuje 
požadovanému způsobu zajištění požární 
vody;  
- požadovaný způsob zajištění požární vody 
- 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 projektant zapracoval do 
změny I/B; využívání skupinového 
vodovodu jako primárního zdroje pro 
zajištění požární vody je v lokalitách 
vyloučeno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant doplnil do koncepce řešení 
technické infrastruktury způsob odvádění 
dešťových vod z řešeného území; 

17. 2 Vyhodnocení veřejného projednání Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč 

p. č. Sousední obce Připomínky Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Křičeň - bez připomínek  

2. Obec Dolany - bez připomínek  

3. Obec Stéblová - bez připomínek  

4. Obec Srch - bez připomínek  

5. Obec Rybitví - bez připomínek  

6. Obec Černá u Bohdanče - bez připomínek  

7. Obec Živanice - bez připomínek  

8. Obec Neratov - bez připomínek  

9. Obec Bukovka - bez připomínek  

10. Statutární město 
Pardubice, Ing. Helena 
Dvořáčková – 
náměstkyně primátora 

- bez připomínek  

 Obec, pro kterou je ÚP 
pořizován 
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11.  Město Lázně Bohdaneč - bez připomínek  

 Ostatní subjekty Připomínky 
 

Vyhodnocení připomínek 

12. Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. 
Teplého 2014, 
Pardubice, 530 02, 
dopis ze dne 01. 02. 
2016 

Předkládaný návrh změny l/B územního plánu řeší podmínky pro 
rozvoj vybraných lokalit města, k čemuž bylo předáno stanovisko 
1.2.2016. Stanovisko je ocitováno v dokumentu „Vyhodnocení" a 
zapracováno do textové části Změny l/B ÚP. 

 
Upozorňujeme, že při navrhovaném využití plochy P16 (občanská 
vybavenost -veř. infrastruktura, komerční zařízení malé) může 
dojít ke kolizi s umístěnou stokou DN 300. 

 
Odkanalizování je nutné v uvedených lokalitách řešit jako oddílné. 
Ing. Pavel Janoušek 
Vedoucí PTO 

Upozornění, že při navrhovaném využití 
plochy P16 (občanská vybavenost -
veř.infrastruktura, komerční zařízení malé) 
může dojít ke kolizi s umístěnou stokou 
DN 300 uvede projektant do odůvodnění 
změny. 
Způsob odkanalizování řešených lokalit je 
ve Změně l/B ÚP popsán jako systém 
oddílný.  
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PŘÍLOHA Č. 1 - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

P1. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Lázně Bohdaneč 

 

ozn. 
způsob 
využití 
plochy 

celková 
výměra 

[ha] 

celkový 
zábor ZPF  

[ha] 

zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha] zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] 
investice 
do půdy 

[ha] orná půda chmelnice vinice zahrady 
ovocné 

sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

Z65 BI 2,5439 2,5439 2,5439 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3610 0,0 0,0 

- 0,0 0,0 0,0 0,1829 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1829 0,0 0,0 

plochy bydlení 
celkem 

2,5439 2,5439 2,5439 0,0 0,0 0,0 0,1829 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5439 0,0 0,0 

Z65 PV 0,2896 0,2896 0,2896 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2896 0,0 0,0 

plochy veřejných 

prostranství celkem 
0,2896 0,2896 0,2896 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2896 0,0 0,0 

Z65 DS 0,5886 0,5886 0,5744 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5744 0,0 0,0 

    - 0,0 0,0 0,0 0,0142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0142 0,0 0,0 

plochy dopravní 

infrastrukt. celkem 
0,5886 0,5886 0,5744 0,0 0,0 0,0 0,0142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5886 0,0 0,0 

P16 OVM 0,1031 0,1031 0,0 0,0 0,0 0,1031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1031 0,0 0,0 

plochy občanského 
vybavení celkem 

0,1031 0,1031 0,0 0,0 0,0 0,1031 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1031 0,0 0,0 

zábor ZPF celkem 3,5252 3,5252 3,2250 0,0 0,0 0,1031 0,1971 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5252 0,0 0,0 
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PŘÍLOHA Č. 2 - SROVNÁVACÍ TEXT 

Srovnávací text: 

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního 
plánu Lázně Bohdaneč zůstává v těchto částech nezměněna. 

I.1.a) Vymezení zastavěného území 

ÚP Lázně Bohdaneč vymezuje v k.ú. Lázně Bohdaneč hranice ZÚ dle stavu ke dni 
26. 3. 2012. Zastavěné území je Změnou č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč 
aktualizováno a vymezeno ke dni 31. 5. 2016. 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

I.2.a. Výkres základního členění území     1 : 5 000, 

I.2.b.1. Hlavní výkres        1 : 5 000. 

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití 
včetně zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo 
právní moci: 

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI): Z*, Z3a, Z3b, Z6, Z8,  
Z10, Z62 Z65**) 

Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC): Z58 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední 
(OVM): Z22, Z26, Z31, Z55, Z59 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z28, Z41 

 Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL): Z29, Z34, Z35, Z53  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS): Z39, Z44, Z46a, Z46b, Z54, Z56, Z57, Z65**) 

Plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX): Z51  

Plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX): Z20 

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV): Z*, Z65**) 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV): Z49  

Plochy zeleně – zeleň přírodního charakteru (ZP): Z60, Z61 

Plochy zeleně – specifické využití (ZX): Z48 

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO): Z52 
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**) pozn.: Zastavitelná plocha Z65 je složena z více individuálních, na sebe navazujících 
ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské, DS - plochy dopravní infrastruktury - silniční a PV - plochy 
veřejných prostranství 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 ÚP vymezuje následující plochy přestavby v členění dle hlavního způsobu využití:  

P2 –  pro plochu rekreace – specifické využití (RX) 

P3 –  pro plochu rekreace – rodinná rekreace (RI) 

P4, P7 – P9, P15, P16 – pro plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
a komerční zařízení malá a střední (OVM) 

P12 – pro plochu dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

P5, P10, P11, P13 – pro plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC) 

P14 – pro plochu bydlení – v bytových domech (BH) 

I.1.d.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 Lázně Bohdaneč budou i nadále zásobovány pitnou vodou z městského vodovodu, 
který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy, včetně vlastních zdrojů vody, se 
stoprocentním zabezpečením pokrytí nárůstu spotřeby. 

 Současná vodovodní síť je respektována. 

 Stabilizované plochy i plochy změn (zastavitelné plochy) budou zásobovány pitnou 
vodou ze stávající vodovodní sítě a jejího rozšíření. Pro Z10 bude proveden kratší 
zásobovací řad ze současné vodovodní sítě. 

 Pokud se týká nouzového zásobování vodou, pitná voda bude zajišťována cisternami 
z jiného zdroje a zvýšeným dovozem balené pitné vody. 

 Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních 
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu 
bude i nadále u ploch stabilizovaných. 

 Zásobování rozvojových ploch požární vodou bude přednostně zajištěno z místních 
zdrojů v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, příl. A5. Pro zajištění soběstačnosti v zajištění 
požární vody je potřeba doplnit a udržovat požární nádrže, toky a rybníky. Využívání 
skupinového vodovodu jako primárního zdroje pro zajištění požární vody je umožněno pouze 
výjimečně ve zvláště odůvodněných případech. 
 

I.1.d.2.2)   ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Zneškodňování a odvádění odpadních vod je řešeno kanalizační sítí, včetně jejího 
rozšíření, a čerpací stanicí Lázně Bohdaneč a výtlačným řadem na ČOV Pardubice – 
Rybitví. Plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestavby) budou napojeny na 
současnou kanalizační síť. Pro plochu P9 bude provedena samostatná kanalizační stoka 
vyústěná do ČS (v místě bývalé ČOV). Plochy Z34 a Z35 budou napojeny na současnou 
kanalizační síť vzhledem ke konfiguraci terénu přečerpáním. Odvodnění správního území 
včetně nakládání s povrchovými vodami je řešeno kombinací původní jednotné kanalizace 

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování 



Odůvodnění Změny č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč  přílohy     

 

/ c.4 /                ŽALUDA, projektová kancelář 

 

a posléze realizovanou kanalizací splaškovou zejména v centru města. Povrchové vody jsou 
vyúsťovány do místních vodotečí. 

 Odvádění dešťových vod 

 Odvádění dešťových vod z rozvojových ploch bude zajištěno výhradně mimo systém 
splaškové kanalizace. Dešťové vody z jednotlivých nemovitostí, komunikací a zpevněných 
ploch nebudou napojeny na systém splaškové kanalizace. Doporučuje se přednostně 
využívat zasakovacích systémů a retenčních nádrží (podzemních zásobníků i otevřených 
rezervoárů), popř. realizace systému příkopů, struh, propustků i zatrubněných kanálků 
s vyústěním do místních vodních ploch a toků. 

I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá 

a střední (OVM) 

  Hlavní využití: 
- občanské vybavení (veřejná infrastruktura -  veřejná správa, 

ochrana obyvatelstva, sociální a zdravotní služby, péče o rodinu, 
tělovýchova a sport), občanské vybavení (komerční zařízení malá 
a střední -  obchodní prodej, ubytování, stravování, služby) 
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních 
plochách umožňujících umístění staveb pro bydlení, 

- pro plochu P4 občanské vybavení výhradně ve vazbě na cestovní 
ruch (stravování, nevýrobní služby, tělovýchova a sport). 

 
Přípustné využití: 

- bydlení v ploše P7, 

- bydlení v rámci staveb hlavního využití, vyjma plochy P4, 

- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním 
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo   

přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
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- míra využití území – max. 60 %, v plochách Z22, Z55, P16 max. 
90 %, v ploše P4 max. 20 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 12 m, v ploše P4 max. 6 m.  

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ: 

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

- v plochách přestavby se nepřipouští nové stavby pro dosavadní způsob využití 
vyjma plochy P7, 

- srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do 
kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy, 

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

- využití ploch Z3a, Z3b, Z8 a Z10 bude možné po doložení nepřekročení 
hygienických limitů hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36, 

- využití ploch P11 a Z59 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze současné silnice II/333, 

- využití ploch P13 a Z58 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze současné silniční komunikace I/36, 

- využití plochy P14 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze stabilizované sousední plochy specifické (X), 

- do plochy Z26 nebudou umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před 
hlukem ze stabilizované plochy výroby a skladování – specifické využití (VX), 

- využití plochy Z29 bude možné po doložení nepřekročení hygienických limitů 
hluku z této plochy na hranicích nejbližších chráněných venkovních prostorů, 

- v ploše P7 nebudou umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před 
hlukem z plochy Z29, 

- využití ploch P7, P8, P9 a Z31 pro stavby a zařízení vyžadující ochranu před 
hlukem bude možné po doložení nepřekročení hygienických limitů hluku z plochy 
Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36 a ze současné silnice II/333, včetně 
jejího napojení na přeložku silniční komunikace I/36, v těchto plochách se 
vylučuje trvalé bydlení, 

- v ploše Z55 se připouští pouze využití umožněné ve vnitřním území lázeňského 
místa Statutem lázeňského místa, 

- v plochách Z58, P5 a P10 se nepřipouští rodinné domy, 

- v plochách technické infrastruktury – specifické využití (TX) bude při hranici 
s plochami určenými pro bydlení realizován pás zeleně ochranné a izolační tak, 
aby negativní vlivy ploch tohoto využití neomezovaly sousední plochy určené pro 
bydlení, v ploše Z20 před zahájením jejího využití, 

- ve stabilizované ploše lázeňství (OL) bude respektována dominanta komína 
s čapím hnízdem, 

- dopravní obsluhu návrhových ploch umístěných u současné trasy silnice I/36 
nutno řešit prostřednictvím místních komunikací, 

- využití plochy Z53 se podmiňuje realizací plochy zeleně ochranné a izolační Z52, 

- využití ploch Z34 a Z35 se podmiňuje realizací obchvatu v ploše Z46a 
s dopravním napojením v ploše Z44, 
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- v plochách K6 a K15 budou zachovány atraktivní průhledy na město, které budou 
navrženy v rámci projektu využití těchto ploch. 

- zastavitelná plocha Z65: dopravní obslužnost parcel v zadním (jižním) traktu 
ploch s rozdílným způsobem využití BI - plochy bydlení, musí být zajištěna z nové 
místní obslužné komunikace realizované v ploše s rozdílným způsobem využití 
DS - plochy dopravní infrastruktury, realizace přístupových komunikací 
k parcelám v zadním traktu v plochách s rozdílným způsobem využití BI není 
přípustná. 

 
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění: 

VD1 – dopravní infrastruktura – silnice I. třídy včetně souvisejících staveb a zařízení (Z46a, 
Z46b) v k.ú. Lázně Bohdaneč.  

VD2 – dopravní infrastruktura – cyklostezka (Z51) v k. ú. Lázně Bohdaneč.  

VD3 – místní obslužná komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti parcel v zadním traktu 
ploch s rozdílným způsobem využití BI - ploch bydlení, v rámci zastavitelné plochy 
Z65 

Na území města se vymezuje toto veřejně prospěšné opatření s možností 
vyvlastnění: 

VU1 – územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor (K72) v k.ú. Lázně 
Bohdaneč.  

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci se 
na území města nevymezují. 

 
ÚP nevymezuje žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

Územní plán Lázně Bohdaneč vymezuje následující veřejně prospěšnou stavbu, pro 
kterou lze uplatnit předkupní právo: 

ozn. k. ú. 

dotčené 
parcely dle 

katastru 
nemovitostí 

popis VPS, typ a ozn. plochy  

možnost 
uplatnění 
práva ve 
prospěch 

PP1 
Lázně 

Bohdaneč 
980/38, 

980/47 *)pozn. 

- veřejné prostranství  
(část zastavitelné plochy Z65 - 
plocha s rozdílným způsobem 
využití PV - plocha veřejných 

prostranství) 

město Lázně 
Bohdaneč 

*)pozn. Parcela č. 980/47, k. ú. Lázně Bohdaneč, je ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč. 

I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 
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I.1.j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty 
pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti.  

 ÚP vymezuje v k. ú. Lázně Bohdaneč tyto plochy, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou rozhodování: 

ÚS – I  Z3b + K15, 

ÚS – II  Z8 + P8 + K6 + K12, 

ÚS – III Z10 + Z49 + K14, 

ÚS – IV Z31 + P9 + R1, 

ÚS – V  Z28, 

ÚS – VI Z29 + Z59 + P7 + K11, 

ÚS – VII Z48 + Z54, 

ÚS – VIII P2 + P3, 

ÚS – IX R6 + Z65. 

 Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat 
o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovují následující lhůty ode 
dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Lázně Bohdaneč: 

ÚS – I,  ÚS – II, ÚS – III, ÚS – IV a ÚS – VII 5 let; ÚS – V,  ÚS – VI, ÚS – VIII a ÚS – IX 8 let. 

PŘÍLOHA Č. 3 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BP   bezpečnostní pásmo 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky  
ČR   Česká republika 
CHKO chráněná krajinná oblast 
k. ú.  katastrální území  
KÚ   krajský úřad  
MěÚ  městský úřad 
NKP nemovitá kulturní památka 
NN  nízké napětí 
OP  ochranné pásmo  
ORP obec s rozšířenou působností 
Pk  Pardubický kraj 
PRURÚ podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  
RD   rodinný dům 
RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
SAS ČR  Státní archeologický seznam České republiky  
ÚAN  území s archeologickými nálezy  
ÚAP  územně analytické podklady  
ÚP   územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace  
ÚS  územní studie 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
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VN   vysoké napětí 
VPO  veřejně prospěšná opatření  
VPS  veřejně prospěšné stavby 
ZPF  zemědělský půdní fond  
ZÚR  zásady územního rozvoje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poučení: 

 

Proti Změně č. I/B Územního plánu Lázně Bohdaneč vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………           …………………………………………                               

    místostarosta města          starosta města 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
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