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1. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

Územní plán Staré Hradiště nabyl účinnosti dne 20.7.2015, následně byla vydána jeho změna č. 2 (nabyla 
účinnosti dne 4.12.2019). 

Rozvojové potřeby obce jsou územním plánem zajištěny, většina vymezených zastavitelných ploch není 
dosud využita. Odborným odhadem je procento zastavění jednotlivých druhů zastavitelných ploch 
stanoveno takto: 

Označení funkční plochy dle územního plánu Odhad procenta zastavění 
zastavitelných ploch 

Plochy bydlení (BI, BV) 5 

Plochy občanské vybavenosti (OV, OM) 15 

Plochy výrobní (VL, VD) 0 

Plochy technické/dopravní infrastruktury (DS, TO) 0 

Ve vymezené ploše přestavby P1 byly změny využití území realizovány. 

Požadavky na změny využití jednotlivých funkčních ploch byly zaznamenány. 

Požadavky na změny funkční regulace jednotlivých funkčních ploch nebyly zaznamenány. 

Ve sledovaném období nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
 

2. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

Z územně analytických podkladů ORP Pardubice nevyplývají žádné problémy k řešení v územním plánu. 
 

3. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

3.1. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 

Územní plán Staré Hradiště ve znění změny č. 2 byl před svým vydáním s kladným výsledkem 
přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje (schválena 
dne 20.7.2009) včetně její Aktualizace č. 1, 2, 3 (schválené dne 15.4.2015, dne 2.9.2019, dne 
2.9.2019)). 

Ve sledovaném období došlo k aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky (Aktualizace č. 
4 a 5 (schválené dne 17.8.2020 a dne 12.7.2021)), ve které došlo oproti předchozí politice ke 
schválení následující změny, která se dotýká obce: vymezení specifické oblasti SOB9 Specifická 
oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 

Z tohoto důvodu lze konstatovat, že územní plán je v rozporu s platnou Politikou územního rozvoje 
České republiky a je nutné pořídit jeho změnu. 

 

3.2. vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Územní plán Staré Hradiště ve znění změny č. 2 byl před svým vydáním s kladným výsledkem 
přezkoumán z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje (nabyly účinnosti 15.6.2010) včetně jejich Aktualizace č. 1, 2 (nabyly 
účinnosti dne 7.10.2014, 5.7.2019)). 

Ve sledovaném období došlo k aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (Aktualizace 
č. 3 (nabyly účinnosti dne 12.9.2020)), ve které došlo ke schválení následujících změn, které se 
dotýkají obce: 

a) byly upraveny priority územního plánování v kapitole 1., 

b) byla vymezena krajina 01 Pardubicko. 
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Z tohoto důvodu lze konstatovat, že územní plán je v rozporu se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje a je nutné pořídit jeho změnu. 

 

4. vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 
zákona 

Ve sledovaném období byly zaznamenány návrhy na vymezení nových zastavitelných ploch. 

Vzhledem ke skutečnosti, že většina zastavitelných ploch není dosud využita, nebylo možné prokázat 
nemožnost využití vymezených zastavitelných ploch a ani nevznikla objektivní potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch. Nové zastavitelné plochy budou vymezeny pouze za předpokladu, že bude 
vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch. 
 

5. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Na základě výše uvedených skutečností je nutné konstatovat, že územní plán Staré Hradiště v jistém 
směru omezuje rozvojové aktivity obce a je v rozporu s nadřazenými dokumentacemi. Z těchto důvodů 
bude pořízena změna č. 3 územního plánu Staré Hradiště, pokyny pro její zpracování tvoří přílohu této 
zprávy. 
 

6. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona) 

Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště na 
udržitelný rozvoj území jsou obsaženy v pokynech pro její zpracování, které tvoří přílohu této zprávy. 
 

7. požadavky na zpracování variant řešení návrhu územního plánu 

Není důvodné pořizovat varianty řešení návrhu změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště. 
 

8. návrh na pořízení nového územního plánu 

Nebyla zjištěna potřeba pořizovat nový územní plán. 
 

9. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu Staré 
Hradiště zjištěny. 
 

10. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Nebyla zjištěna potřeba podávat návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. 
 
 
Příloha: pokyny pro zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště 
 
Zpracoval: Ing. Josef Filipi 
 
Spolupráce: Ing. Kamila Zárubová, zastupitelka
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Příloha zprávy o uplatňování územního plánu Staré Hradiště 
 

 

 

Pokyny 
pro zpracování návrhu změny č. 3 

územního plánu Staré Hradiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod 

Zastupitelstvo obce Staré Hradiště s odkazem na § 56 stavebního zákona určuje, že pořizovatel 
je povinen bez zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu návrh rozhodnutí o dalším postupu 
pořizování, je-li při zpracování a projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu Staré Hradiště 
překročena lhůta 2 let od předchozího rozhodnutí zastupitelstva. 
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Obsah zadání  
a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

 
a.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 

Při návrhu řešení navázat na stávající strukturu osídlení a uspořádání krajiny – podpůrně 
vycházet ze stávající územně plánovací dokumentace. 

Při výběru nových lokalit k bydlení zohlednit současnou a výhledovou hlukovou expozici 
z okolních zdrojů hluku. 

V textové části vypracovat vyhodnocení předpokládaného vynětí ze ZPF a PUPFL v souladu 
s právními předpisy. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v návrhu ÚP bude 
vypracováno v souladu vyhláškou č. 271/2019 Sb. v platném znění. Projektant je povinen řídit 
se zásadami plošné ochrany ZPF, které jsou uvedeny v § 4 zákona č. 334/1992 Sb. v platném 
znění. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, bude 
doplněno u jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu, nebo 
budou tyto plochy z dalšího projednávání ÚP vypuštěny (§ 4 odst. 3 zákona). Obdobně i při 
zvětšování ploch již odsouhlasených. 

 
a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

Vymezit plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS na pozemku 
parc.č. 588/6 v k.ú. Staré Hradiště (nyní plochy smíšené nezastavěného území – rekreační 
nepobytové NSr). 

 
a.3. další požadavky 

Zapracovat nové požadavky vyplývající z aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 
(Aktualizace č. 4 a 5 (schválené dne 17.8.2020 a dne 12.7.2021)), které se dotýkají obce: 
vymezení specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. 

Zapracovat nové požadavky vyplývající z aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje (Aktualizace č. 3 (nabyly účinnosti dne 12.9.2020)), které se dotýkají obce: 

a) byly upraveny priority územního plánování v kapitole 1., 

b) byla vymezena krajina 01 Pardubicko. 

V případě, že výše uvedená politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace 
budou aktualizovány nebo nahrazeny novými, budou z nich v přiměřeném rozsahu zapracovány 
z nich vyplývající požadavky. 

Prověřit další požadavky na rozvoj území: 

1. vymezení plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS na 
pozemku parc.č. 588/6 v k.ú. Staré Hradiště (nyní plochy smíšené nezastavěného území 
– rekreační nepobytové NSr), 

2. vypuštění přestavbové plochy P1 – bude vymezena jako stabilizovaná plocha OV, 

3. zvážit vymezení části územního plánu s regulačními prvky pro funkční plochy BH, BI, BV: 
minimální velikost stavebního pozemku, maximální plošná výměra staveb, požadavky na 
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druhou řadu staveb, výška a materiál oplocení do veřejného prostranství, typy střech v 
jednotlivých částech Starého Hradiště, 

4. nahrazení požadavku na dopravní napojení jednotlivých ploch „dopravní napojení ze 
stávající místní komunikace“ textem „dopravní napojení ze stávající pozemní 
komunikace“, 

5. nahrazení požadavku na dopravní napojení zastavitelné plochy ZB8 „dopravní napojení 
zastavitelnou lokalitou ZD1“ textem „dopravní napojení ze stávající pozemní 
komunikace“, 

6. dořešit veřejná prostranství pro zastavitelné plochy ZB1, ZB2 atd. (rozpor mezi 
požadavky zákona, ÚP a ÚS), 

7. u ploch ZB11 a Z01 vymezit v územním plánu zmíněné veřejné prostranství a vypustit 
požadavky na uzavření dohody o parcelaci, 

8. revidovat ÚSES (funkční versus nefunkční), 

9. vymezení průchodnosti v území a komunikačního napojení rozvojových ploch, 

10. pořízení části územního plánu s prvky regulačního plánu vymezené dosud nezastavěnou 
částí plochy ZB1, kde budou převzaty stavební čáry vymezené v územní studii lokality 
B1. Dále prověřit převzetí ploch veřejných prostranství a zeleně z této územní studie, 
přičemž bude zohledněn skutečný stav v území a vydaná povolení. Z územního plánu 
vypustit odkazy na územní studii lokality B1 – např. v kap. 3.3., 6.1 a 9, 

11. návrhy na změnu územního plánu Staré Hradiště schválené na zasedání Zastupitelstva 
obce Staré Hradiště dne 27.4.2022. 

 
b) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh bude přednostně používat terminologii a výrazy obsažené v platných právních 
předpisech, případné zkratky budou vysvětleny a nové pojmy budou definovány. 

Bude dodržen obsah členění podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak. 

Návrh bude zpracován digitálně nad katastrální mapou. Bude použit souřadnicově orientovaný 
mapový podklad (S-JTSK). 

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 
schématy. 

Návrh bude řádně odůvodněn tak, aby byla vyloučena libovůle při jeho pořizování, zejména 
budou uvedeny důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se zhotovitel řídil při 
hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů. 

Změna č. 3 ÚP musí být zpracována v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně 
vyjádřeným v rozhodnutí ze dne 20.9.2012, sp. zn. 67A 2/2012-185 ve věci náležitostí a 
rozsahu odůvodnění změny územního plánu. 

Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů při vymezování ploch budou řádně odůvodněny. 

Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného projektantem bude i odůvodnění dle § 
53 odst. 4 (vyjma odůvodnění souladu se stanovisky dotčených orgánů, které zpracuje 
pořizovatel) a § 53 odst. 5 písm. b), c), d), e) a f) stavebního zákona. 

Návrh nesmí být v rozporu s hmotným právem a musí být v souladu se zásadou proporcionality 
zásahu do práv dotčených osob. 
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Návrh bude zpracován v rozsahu a obsahu stanoveném příslušnými právními předpisy 
(zejména § 20a, § 43, § 53 a § 159 odst. 1 stavebního zákona a § 13 a 14 a přílohy 
č. 5 a 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, §172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů), a bude obsahovat: 
 Textovou část 
 Grafickou část: 

o výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000 
o hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000 (pro větší přehlednost lze rozdělit na tématicky 

samostatné výkresy) 
o výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000 
o koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000 
o výkres širších vztahů v (měřítku cca 1 : 50 000) 
o výkres záborů ZPF v měřítku 1 : 5 000. 

Jednotlivé části návrhu nesmí být ve vzájemném rozporu a návrh nesmí být nesrozumitelný 
(jako celek a také každá jeho část). 
 
Návrh vč. odůvodnění bude vyhotoven v následujícím počtu výtisků: 
 pro veřejné projednání: 

o 2x dokumentace v listinné podobě 
o 1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 
nosiči 

o k odůvodnění návrhu bude připojen srovnávací text a grafická příloha, ve kterých 
budou zaznamenány veškeré změny oproti návrhu, který byl projednáván ve 
společném jednání 

 pro schválení a vydání zastupitelstvem obce: 
o 2x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena 

na formát A3 
o 2x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 
nosiči 

o ty části obsahující osobní údaje fyzických osob budou v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 navíc předány ve 
dvou dalších vyhotoveních v anonymizované verzi (jak v listinné, tak 
v elektronické podobě) 

 úplné znění územního plánu Staré Hradiště po vydání změny č. 3 ÚP: 
o 4x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena 

na formát A3 
o 4x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 
nosiči 

o ty části obsahující osobní údaje fyzických osob budou v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 navíc předány ve 
dvou dalších vyhotoveních v anonymizované verzi (jak v listinné, tak 
v elektronické podobě) 
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Strojově čitelným formátem se rozumí: 
 textová část: 

o textová data: .doc/.docx 
o tabulková data: .csv, .xls/.xlsx, .mdb/.accdb, .dbf 

 grafická část:  
o .shp (popisné informace ve formátu dbf), .shx, .prj, .sbx, .sbn, .dxf, .gml. dgn 

(verze 5 nebo 8(2D)), .dwg 
o umístění vektorových dat v souřadnicovém systému S-JTSK (předaná data musí 

odpovídat katastrální mapě, netolerují se posuny předaných dat od mapového 
podkladu) 

o topologicky čistá data, tzn. odstranění nedotahů, respektování uzavřených 
polygonů, návaznosti ploch, co je v legendě, je ve výkresu, co je ve výkresu je v 
textové části; výkresy zobrazují jevy zobrazitelné v daném měřítku 

 data předávat strukturovaně ve složkách. 

Návrh nesmí vykazovat obsahové a topologické chyby. Návrh bude zpracován a vydán 
v jednotném standardu územně plánovací dokumentace (viz § 20a stavebního zákona, 
podrobněji metodika MMR na https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-
metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-
jejich-zmeny/standard-vybranych-casti-uzemniho-planu , po vydání prováděcího předpisu k § 
20a stavebního zákona v rozsahu dle tohoto prováděcího předpisu). 

 
c) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není důvodné zpracovávat, neboť předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality, v řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, nejbližší 
evropsky významné lokality se nachází bezprostředně za hranicí obce - jedná se o Kunětickou 
horu, U Pohránovského rybníka a Labe.  
 
Zpracoval: Ing. Josef Filipi 
 
Spolupráce: Ing. Kamila Zárubová, zastupitelka 
 
Použité zkratky 
k.ú.    katastrální území 
OZKO   obec se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PUPFL   pozemky určené k plnění funkce lesa 
ÚP    územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ZPF   zemědělský půdní fond 


