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A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Stávající platný územní plán Přelouče (dále také ÚP) byl vydán dne 12.2.2015,
formou opatření obecné povahy č. 1/2015 č.j. St 15861/2011/Ha. Toto opatření nabylo
účinnosti dne 3.3.2015.
O pořízení Změny č.1 územního plánu Přelouč (dále také Změna č.1 ÚP) rozhodlo
zastupitelstvo města Přelouče dne 30.6.2015.
Změna č.1 územního plánu Přelouč je zpracovávána v souladu se stavebním
zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími
vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Pořizovatelem změny ÚP je Městský úřad Přelouč, Odbor stavební. Zhotovitelem
změny ÚP je Atelier T-plan, s.r.o.
Dosud se dle stanoveného postupu uskutečnily tyto etapy prací: Doplňkové průzkumy
a rozbory, zpracování podkladů z nichž vzešlo Zadání změny ÚP, zpracování návrhu změny
ÚP pro společné jednání. Společné jednání se konalo dne 31.1. 2017.
Stanoviska dotčených orgánů, připomínky obcí a veřejnosti, vzešlé z této etapy
práce, pořizovatel vypořádal v protokolu o projednání zmeny č.1 ÚP a uložil zhotoviteli
upravit návrh změny ÚP v souladu s tímto protokolem.
Na základě pokynů byly v dokumentaci pro veřejné projednání změny ÚP provedeny
zejména tyto uvedené změny.

V textové části dokumentace - návrh:
V kapitole C.2 tabulka „Vymezení zastavitelných ploch“ se doplňují podmínky využití
z hlediska urbanismu a uspořádání krajiny takto:
-

Plocha Z1(1) - v další fázi řízení (technická infrastruktura, zasíťování pozemků –
parcelace, územní, stavební řízení apod.) bude Krajská hygienická stanice požadovat
doložení nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na navržené
přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice Vrchlického), a to na jižní a
západní hranici navržené plochy Z1(1).

-

Plocha Z37a(1) - v další fázi řízení (technická infrastruktura, zasíťování pozemků –
parcelace, územní, stavební řízení apod.) bude Krajská hygienická stanice požadovat
doložení nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č.
III/33810 (ulice Havlíčkova), a to na severozápadním cípu plochy Z37a (1.), která je v
těsné blízkosti se stávající silnicí č. III/33810 (ulice Havlíčkova).

-

Koridor Z9(1) - v části (zejména podél vodního toku Labe) zasahuje do
nadregionálního biokoridoru (NRBK K72), významného krajinného prvku (vodní tok, a
údolní niva), a taktéž může zasahovat do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů
(netopýři, brouci, ptáci), kteří obývají staré doupné stromy - realizace případných
cyklostezek nesmí být příčinou jejich poškození či důvodem pro jejich plošné kácení.
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-

Plochy Z37a(1) až Z37d(1) – pro tyto plochy bude zpracována územní studie, která
navrhne řešení veřejné infrastruktury.

Upravuje se kapitola D.2 Vodní hospodářství:
-

Nahrazuje se formulace „Stávající zdroje požární vody budou zachovány, v
rozvojových plochách budou zajištěny zdroje podle platných právních předpisů.“ novým
textem „Pro zajištění požární vody budou přednostně využívány místní zdroje (např.
požární nádrže, vodní plochy a toky apod.), jako primární zdroj nebude využíván vodovod
pro veřejnou potřebu.“

-

Úpravuje se formulace „Dešťové vody ze střech budou zasakovány na příslušných
pozemcích, pokud to dovolí geologické poměry.“, na nové znění „Dešťové vody ze střech
a vody balastní budou zasakovány na příslušných pozemcích, pokud to dovolí geologické
poměry nebo odváděny dešťovou kanalizací a likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou
potřebu“.

-

Doplňuje se bod „Na stávajících odlehčovacích objektech jednotné kanalizace budou
provedena opatření ke snížení množství znečištěné vody vypouštěné do otevřených
vodotečí v době srážek, či opatření k úplnému zamezení tohoto vypouštění“.

V kapitole F., v části Všeobecná ustanovení, byla zformulována povinnost vyplývající
z vyhlášky 501/2006 Sb., pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bydlení,
rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné plochy, vymezit související plochu
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 .
V kapitole K. byla doplněna tabulka územních studií o požadavek zpracování studie D řešení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení BI – bydlení v rodinných domech městské a
příměstské - zastavitelné plochy Z37a(1) až Z37d(1) a pro plochu dopravní infrastruktury
silniční DS - zastavitelná plocha Z37(1) ve lhůtě do 1 roku.

V textové části dokumentace - odůvodnění:
Zpřesněna a doplněna byla kapitola B.3. Širší vztahy, na úsecích – vedení koridoru pro ZVN
a zpřesnění šířkových parametrů koridorů cyklostezek.

V grafické části dokumentace:
Topologicky bylo zpřesněno - ztotožněno s parcelací pozemků vymezení lokality Z106, při
respektování hranice záplavového území.
Bylo provedeno dílčí zpřesnění územní rezervy koridoru R3, pro přeložku silnice II/333,
z důvodů minimalizace dočení stáv. zástavby.
Na základě kladného stanoviska Krajského úřadu ze dne 29. 6. 2017 a na základě pokynů
pro úpravu návrhu změny ÚP projektant vypracoval návrh změny č. 1 ÚP Přelouč pro
veřejné projednání.
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Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Přelouč se konalo dne 15. 8. 2017 na MÚ Přelouč.
V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky.

B.

VYHODNOCENÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ

B.1. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP s PÚR ČR ve znění
1. aktualizace
Změna č. 1 ÚP byla zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č.1 / 2015 (dále také PÚR ČR).
 Změna č. 1 ÚP respektuje zařazení správního území města Přelouč do rozvojové oblasti
republikového významu OB4 Hradec Králové-Pardubice. Pro řešené území vyplývají
z PÚR ČR požadavky na vymezení následujících koridorů a ploch dopravní či technické
infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje: VD1 splavnění
Labe: Pardubice – hranice SRN, E15 koridor pro dvojité vedené 400 kV Týnec-Krasíkov.
 Změna č. 1 ÚP je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které mají vztah k obsahové náplni Změny č.1 ÚP. Jedná se
o priority, které se týkají ochrany a rozvoje územních hodnot, požadavků na komplexnost
a progresivnost řešení. Tyto priority jsou dále konkretizovány v územně plánovací
dokumentaci vydané krajem.
 Při zpracování návrhu změny územního plánu byla zajištěna koordinace s navazujícím
územím s ohledem na širší územní vztahy.
 Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona doplňkové zastavitelné plochy, nebo korigované již
zastavitelné plochy jsou změnou územního plánu vymezeny na základě prokázání
nemožnosti využití již vymezených zastavitelných ploch nebo potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch – uvedeno v kapitole K. tohoto odůvodnění.
 Odůvodnění dokumentace návrhu změny pro společné jednání obsahuje srovnávací text
s vyznačením změn výrokové části oproti právnímu stavu územního plánu.
 Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona je zajištěno po vydání změny územního plánu
zpracování právního stavu Územního plánu Přelouč.

B.2. Vyhodnocení souladu Změny č. 1 ÚP ze Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje
Změna č.1 územního plánu Přelouč byla vyhotovena v souladu se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č.1 (dále také ZÚR Pk), která
nabyla účinnosti 7.10. 2014. Změna č. 1 ÚP Přelouč respektuje relevantní zásady a úkoly
vyplývající ze ZÚR Pk.
 Změna č.1 ÚP respektuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území, které jsou stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk. Týká se zejm. okruhů:
Prostorové uspořádání rozvoj sídelní struktury (respektování hledisek rozvoje
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v rozvojových osách a oblastech); Rozvoj dopravní infrastruktury (návrh koridoru pro
cyklostezku); Protipovodňová ochrana (podmínky využití rozvojových ploch); Vymezování
rozvojových ploch (respektování hledisek lokalizace ploch pro výrobu a skladování);
 Změna č.1 ÚP 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. 12 a 13 ZÚR Pk.
 Změna č.1 ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou
stanoveny pro centra osídlení v kapitole 2.5 ZÚR Pk a naplnit úkoly pro územní
plánování stanovené pro významné nižší centrum.
 Změna č. 1. ÚP vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění
veřejně prospěšné stavby E15 pro dvojité vedení 400 kV Týnec-Krasíkov.
 Změna č. 1 ÚP respektuje zásady stanovené čl. 108 písm. b) ZÚR Pk – v záplavových
územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
 Změna č. 1 ÚP respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích
s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanoveny v kapitole 5 ZÚR
Pk.
 Změna č. 1 ÚP zpřesňuje dle čl. 123 ZÚR Pk zásady pro plánování změn v území a
rozhodování o nich, které jsou stanoveny pro krajinu lesní v čl. 127, pro krajinu
lesozemědělskou v čl. 131 a pro krajinu zemědělskou v čl. 133, pro krajinu sídlení v čl.
135, pro krajinu rybniční v čl. 129 ZÚR Pk. V území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace zohlednit zásady pro plánování změn v území dle čl. 137 ZÚR Pk.
V územním plánu respektovat základní zásady pro péči o krajinu při plánování změn
v území stanovené v čl. 122 ZÚR Pk.

B.3. Širší vztahy
Změna č. 1 ÚP vymezuje a zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění
VPS E15 (dle pokynu PÚR ČR ve znění 1. aktualizace) pro dvojité vedení 400 kV Týnec –
Krasíkov. Koridor kopíruje stávající vedení ZVN a je vymezen cca v rozsahu jeho OP.
Parametry koridoru byly konzultovány a akceptovány správcem infrastruktury - ČEPS a.s. a
nebyly rozporovány žádnými dotčenými orgány ani připomínkovány sousedícími dotčenými
obcemi. Návaznost záměru na území obcí Řečany nad Labem, Mokošín, Brloh a
Poběžovice u Přelouče, je zajištěna respektováním současného stavu vedení ZVN a jeho
OP, který je podchycen v ÚP všech dotčených obcí. Zapracování předmětného koridoru ZVN
do ÚPD sousedících obcí bude řešeno, vzhledem k časnějšímu termínu vydání jejich ÚP
oproti termínu schválení PÚR ČR ve znění 1. aktualizace, v rámci nejbližších změn těchto
dotčených ÚP.
Změna č.1 ÚP nevymezuje nové cyklostezky, všechny předmětné cyklostezky jsou
obsaženy v ÚP vydaném 12.2. 2015. Bezvýhradné projednání vymezení těchto cyklostezek
se uskutečnilo v rámci společného jednání o návrhu ÚP a veřejného projednání návrhu ÚP,
ve kterém mohly sousední obce vyjádřit své připomínky. Jedinou výjimkou byl požadavek na
korekci vedení cyklostezky ze strany obce Živanice. Tomuto požadavku bylo vyhověno a
veřejné projednání návrhu ÚP již proběhlo v tomto ohledu bez připomínek.
Odůvodnění Změny č.1 ÚP z hlediska širších vztahů, se týká toho co je obsahem této
změny a tím je vyjádření číselného údaje šířkových parametrů koridorů předmětných
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cyklostezek (ve vydaném ÚP jsou parametry vyjádřeny graficky). Návrh této technické
úpravy nebyl sousedními obcemi Řečany nad Labem, Semín, Břehy, Živanice, Valy,
Mokošín, v průběhu společného jednání o návrhu Změny č.1 ÚP, nijak připomínkován a
jejich souhlas bude znovu ověřen v rámci veřejného projednání návrhu ÚP. Lze tedy dovodit,
že návaznost vymezených koridorů pro cyklostezky ve vyhovující formě již existuje, nebo
bude řešena jako součást příštích změn ÚP dotčených sousedících obcí.

C.

VYHODNOCENÍ
PLÁNOVÁNÍ

S CÍLI

SOULADU

A ÚKOLY

ÚZEMNÍHO

Změna č.1 ÚP Přelouč je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování,
stanovenými § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Naplnění všech sledovaných cílů a úkolů vyhodnocených v územním plánu Přelouč
v platném znění, zůstává návrhem Změny č.1 ÚP Přelouč bez podstatných změn.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno
a schváleno na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích předpisů a v souladu
s nimi.
ÚP je členěn na Výrok (textová a grafická část) a jeho Odůvodnění (textová a grafická
část) s tím, že jak Výrok ÚP, tak jeho Odůvodnění je vypracováno dle aktuálních právních
předpisů v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. Přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., Správního řádu a Stavebního zákona.
Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších
prováděcích předpisů ke SZ.
Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se SZ a vyhláškou
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. ll.1.a) „Postup při pořízení
územního plánu“.
Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních
předpisů.
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E.

VYHODNOCENÍ
PŘEDPISŮ

SOULADU

S POŽADAVKY

ZVLÁŠTNÍCH

E.1. Stanovisko krajského úřadu podle § 50, odst. 5 stavebního
zákona a sdělení, jak bylo toto stanovisko zohledněno
Č. Autor
1.

Krajský úřad, odbor
rozvoje - oddělení
územního plánování

Vyhodnocení

Text
Ke společnému jednání:
Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu
Přelouč
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (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 12.
1. 2017 oznámení o společném jednání o návrhu Změny
č. 1 územního plánu Přelouč (dále jen změna územního
plánu). Společné jednání o návrhu změny územního
plánu se konalo dne 31. 1. 2017.
V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel
krajský úřad dne 9. 5. 2017 kopie stanovisek a
připomínek, které byly k návrhu změny územního plánu
uplatněny, a vydává stanovisko k návrhu změny
územního plánu.
Krajský úřad shledal na základě posouzení návrhu
změny územního plánu dle § 50 odst. 7 stavebního
zákona tyto nedostatky:
V textové části odůvodnění není vyhodnocena
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území. Změny územního plánu obsahují záměry, které
přesahují na území sousedních obcí, ale není popsána
návaznost těchto návrhů.

Dle § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení
o návrhu Změny č. 1 územního plánu Přelouč až na viz. níže uvedené
základě potvrzení krajského úřadu o odstranění výše „Potvrzení o odstranění
nedostatků“
uvedených nedostatků.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dle § 50 odst. 7 stavebního zákona
dokumentaci návrhu Změny č. 1 územního plánu
Přelouč (2016). Dále byly krajskému úřadu předloženy
stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti
uplatněné k návrhu změny územního plánu dle § 50
odst. 3 stavebního zákona. Dle předložených podkladů
sousední obce neuplatnily při společném jednání
připomínky.
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve
znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015
usnesením vlády České republiky č. 276. Předložený
návrh změny územního plánu není v rozporu se
stanovenými úkoly, které vyplývají z politiky územního
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Č. Autor

Vyhodnocení

Text
rozvoje.
Změna územního plánu svým návrhem koncepce
respektuje podmínky a úkoly pro územní plánování
stanovené v čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou
oblast
republikového
významu
OB4
Hradec
Králové/Pardubice (větev rozvojové osy Praha-KolínChvaletice-Pardubice. Řešené území je dotčeno
vymezením nových koridorů a ploch dopravní a
technické infrastruktury: VD1 splavnění Labe: Pardubice
– hranice SRN, E15 koridor pro dvojité vedené 400 kV
Týnec-Krasíkov. Změna územního plánu svým návrhem
koncepce a způsobem využití ploch respektuje priority
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR.
V odůvodnění návrhu změny územního plánu je soulad s
politikou územního rozvoje vyhodnocen.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk),
ve znění aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7. 10. 2014.
Předložený návrh změny územního plánu respektuje
svým návrhem koncepce a způsobem využití ploch
následující zásady a úkoly:
- priority územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v
kapitole 1 ZÚR Pk,
- zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro
územní plánování, které jsou stanoveny pro rozvojovou
oblast republikového významu OB 4 Hradec KrálovéPardubice v čl. 12) a 13) ZÚR Pk,
- zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou
stanoveny pro centra osídlení v kapitole 2.5 ZÚR Pk a
úkoly pro územní plánování stanovené pro významné
nižší centrum, lokální centrum,
- zásady pro usměrňování územního rozvoje stanovené
čl. 108 písm. b ZÚR Pk, v záplavových územích
vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech,
- zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích
s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami
regionálního významu stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk,
- základní zásady pro péči o krajinu při plánování změn v
území stanovené v čl. 122 ZÚR Pk,
- zásady pro plánování změn v území dle cílových
charakteristik krajiny stanovené v řešeném území pro
krajinu lesní v čl. 127, lesozemědělskou v čl. 131 a
zemědělskou v čl. 133, sídlení v čl. 135, rybniční v čl.
129 ZÚR Pk.
Předložený návrh změny územního plánu respektuje ve
své koncepci a v rámci navrženého způsobu využití
ploch následující plochy a koridory:
- koridor dopravy nadmístního významu pro umístění
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Č. Autor

Vyhodnocení

Text
veřejně prospěšné stavby D16 – přeložka silnice I/2
Přelouč se všemi souvisejícími stavbami dle podmínek
stanovených v čl. 82 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 142
ZÚR Pk,
- koridor vodní dopravy pro umístění veřejně prospěšné
stavby D150 (plavební stupeň Přelouč II.), který je
součástí koridoru VD1 Pardubice – hranice SRN v úseku
hranice kraje – Pardubice (přístav) s cílem prodloužení
Labské vodní cesty do Pardubic dle čl. 79 ZÚR Pk a
v souladu s čl. 140 a 142 ZÚR Pk,
- skladebné části územního systému ekologické stability
nadregionálního biokoridoru K 72 Polabský luh –
Bohdaneč a jeho ochranné zóny, regionálního biocentra
RBC 921 Labišťata a RBC 1750 Slavíkovy ostrovy při
respektování čl. 110, 111 až 113 ZÚR Pk. Zpřesněný
koridor nadregionálního biokoridoru K 72 (U02) je
vymezen jako veřejně prospěšné opatření v souladu s čl.
147 ZÚR Pk.
V odůvodnění návrhu změny územního plánu je soulad
se zásadami územního rozvoje vyhodnocen.
Předložený návrh změny z hlediska širších vztahů
neobsahuje popis návazností navržených cyklostezek
(příp. vedení 400 kV).
Předložený návrh změny nevymezuje záležitosti
nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního
zákona, které by nebyly řešeny v zásadách územního
rozvoje.
V rámci metodické činnosti, která vyplývá pro
krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 písm. c)
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, upozorňujeme na níže uvedené nedostatky
návrhu změny územního plánu a doporučujeme tyto
nedostatky napravit.

Vzhledem k tomu, že
uvedené „změny“ jsou
v souladu se stávajícím
regulačním plánem –
řešení těchto záležitostí
není předmětem změn č.1
V souvislosti se změnou řešení lokality Z37(a-d) o ÚP Přelouč.
výměře 9,81 ha připomínáme, že pro každé dva hektary
zastavitelné plochy bydlení se vymezuje s touto plochou
Plochy Z37 se řídí
související plocha veřejného prostranství o výměře
zásadami uvedenými
nejméně 1000 m2, v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. v regulačním plánu Přelouč
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání – Lipiny.
území.
Dále připomínáme ust. § 71 odst. 4 stavebního zákona,
podle kterého je obec povinna uvést reguláční plán do
souladu s následně vydaným územním plánem (resp.
jeho změnou). V důsledku změny řešení lokality 37 je
nutné pořídit změnu Regulačního plánu Přelouč – Lipiny
nebo regulační plán změnou zrušit (dle § 71 stavebního
zákona). Vzhledem k tomu, že pro lokalitu 37 není
řešeno napojení na technickou infrastrukturu (ani
veřejná prostranství), je žádoucí podmínit rozhodování
pořízením územní studie nebo dohodou o parcelaci.
Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu Změny č.
1 územního plánu Přelouč
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Č. Autor

Vyhodnocení

Text
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen
krajský úřad) obdržel dne 27. 6. 2017 žádost o potvrzení
odstranění nedostatků k návrhu Změny č. 1 územního
plánu Přelouč (dále jen změna územního plánu) ve
smyslu § 50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Krajský úřad vydal dne 11. 5. 2017 pod čj. KrÚ
32795/2017 stanovisko k návrhu změny územního
plánu, ve kterém shledal na základě posouzení dle § 50
odst. 7 stavebního zákona nedostatky. Předložený
upravený návrh změny územního plánu krajský úřad
posoudil a ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona
potvrzuje odstranění těchto nedostatků.
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 závady, které by z hlediska § 50 odst.
7 stavebního zákona bránily zahájení řízení o Změně
č. 1 územního plánu Přelouč.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel společně s žádostí upravenou
dokumentaci návrhu Změny č. 1 územního plánu
Přelouč (2017).
Předložený upravený návrh změny územního plánu
odstranil nedostatky takto:
V textové části odůvodnění je doplněno vyhodnocení
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v
území, a to především u záměrů, které přesahují na
území sousedních obcí.
Upravený návrh změny územního plánu je v souladu se
zásadami a úkoly, které vyplývají z Politiky územního
rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace
č. 1, která byla schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády
České republiky č. 276.
Upravený návrh změny územního plánu je v souladu se
zásadami a úkoly, které vyplývají ze Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.
K veřejnému projednání:
Stanovisko k měněným částem návrhu Změny č. 1
územního plánu Přelouč
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen
krajský úřad) obdržel dne 10. 7. 2017 oznámení o
zahájení řízení o Změně č. 1 územního plánu Přelouč
(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
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bez připomínek

Č. Autor

Vyhodnocení

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

bez připomínek
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu
návrhu Změny č. 1 územního plánu Přelouč z
hlediska vyhodnocení souladu změny územního
plánu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací
dokumentací
vydanou
krajem
a
koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu
Změny č. 1 územního plánu Přelouč (návrh Změny č. 1
ÚP pro veřejné projednání, 2017).
Krajský úřad k návrhu změny územního plánu vydal dne
29. 6. 2017 pod čj. KrÚ 45430/2017 stanovisko
potvrzující odstranění nedostatků návrhu dle § 50 odst. 8
stavebního zákona. Dokumentace návrhu změny
územního plánu nebyla po vydání tohoto stanoviska
měněna.
Návrh změny územního plánu je v souladu s Politikou
územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace
č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015.
Návrh změny územního plánu je v souladu se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.
Z hlediska širších územních vztahů je změna územního
plánu
koordinována
s
územně
plánovacími Bez připomínek
dokumentacemi sousedních obcí.
K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

E.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek
Č. Autor
2.

Vyhodnocení

Text

KÚ odbor dopravy a
Ke společnému jednání:
silničního hospodářství
Nezasláno
K veřejnému projednání:
Nezasláno
K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Nezasláno

3.

Krajský úřad
Ke společnému jednání:
odbor životního
prostředí a zemědělství Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ustanovení
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nevyhodnoceno

nevyhodnoceno

nevyhodnoceno

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
§ 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: “Společné jednání o návrhu změny č. 1
územního plánu Přelouč.“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard
Pinkas)
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů
neuplatňuje orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu
Pardubického kraje žádné další požadavky nad rámec
vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.

bez připomínek

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal
Pešata)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického
kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (dále též OOP),
tj. zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní
památky), zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin,
regionální územní systém ekologické stability, evropsky
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, jsou k
navrhované změně územního plánu tyto zásadní
připomínky:
Koridor Z 9 (1) v části (zejména podél vodního toku
Labe) zasahuje do nadregionálního biokoridoru
(NRBK K72), významného krajinného prvku (vodní tok, a
údolní niva), a taktéž může zasahovat do biotopu zvláště
chráněných druhů živočichů (netopýři, brouci, ptáci),
kteří obývají staré doupných stromů, jež jsou součástí
koridoru Z 9 (1). Vzhledem k uvedenému požaduje
orgán ochrany přírody zajištění ochrany těchto stromů
(formou omezení v závazné části územního plánu)
před jejich poškozením a ničením, tzn., že realizace
případných cyklostezek nesmí být příčinou jejich
poškození či důvodem pro jejich plošné kácení.

Do textové části změny ÚP
byly zapracovány
regulativy, které ochranu
těchto stromů zajistí

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. M. 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
A)SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Přelouč, 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 15,8800 ha, z toho:
Z37b(1), Z37c(1), Z37d(1) – rozloha 9,8100 ha. Využití
je možné pro bydlení.
(1) - rozloha 6,0700 ha.
Využití je možné pro dopravu.
B)NESOUHLAS
- navrhované využití bydlení.
ODŮVODNĚNÍ
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bez připomínek

Je vyřešeno v rámci
nového stanoviska

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o 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 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, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.
U lokalit Z08(1), Z09(1) (doprava) byla shledána převaha
jiného veřejného zájmu.
Část lokality Z01(1) (bydlení) se nachází na půdách II.
třídy ochrany. Nebyla prokázána nezbytnost záboru, v
daném katastru je pro funkční využití bydlení schváleno
dostatečné množství jiných ploch. Zábor lokality není ve
veřejném zájmu. Lokalita by navíc narušovala organizaci
zemědělského půdního fondu a ztěžovala
obhospodařování.
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.
Nové stanovisko
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
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 ”ÚP Přelouč, změna č. 1, nové
podklady, návrh“, s vyhodnocením důsledků
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení §
3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF
vyžaduje 16,3600 ha, z toho:
Z37a(1), Z37b(1), Z37c(1), Z37d(1) - rozloha 10,2900
ha. Využití je možné pro bydlení.
- rozloha 6,0700 ha.
Využití je možné pro dopravu.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o 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 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, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.
U lokalit Z08(1), Z09(1) (doprava) byla shledána převaha
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bez připomínek

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
jiného veřejného zájmu.
Část lokality Z01(1) (bydlení) se nachází na půdách II.
třídy ochrany. Dle doplněných podkladů Městským
úřadem Přelouč (č. j.: ST/6772/2016/Ha ze dne 24. 3.
2017) byla lokalita schválena územním plánem dne 14.
12. 2006, ovšem z následujícího územního plánu (3. 3.
2015) nedopatřením vypadla. Proto se nyní město snaží
uvést územní plán změnou č. 1 do souladu s již dříve
vydaným rozhodnutím o umístění stavby (4. 1. 2008),
které bylo vydáno v mezidobí mezi dvěma územními
plány a je platné.
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)

Předložená územně projektová dokumentace
představuje záměr, který naplňuje ust. § 48 odst. 2
písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon), tj. jedná se o územní plán obce s
rozšířenou působností, kterou jsou dotčeny pozemky
určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), a proto
bez připomínek
je krajský úřad jako orgán státní správy lesů dotčeným
orgánem ve smyslu stavebního zákona a uplatňuje
stanovisko k územně plánovací dokumentaci.
V předložené dokumentaci jsou v části odůvodnění, kap.
J. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené
k plnění funkcí lesa“ navrženy zábory (odnětí) PUPFL,
a to:
Plocha Z8(1) – DS koridor pro cyklotrasy a cyklostezky,
odhad trvalého záboru činí PUPFL 1,23 ha
Plocha Z9(1) – TI koridor pro cyklotrasy a cyklostezky,
odhad trvalého záboru činí PUPFL 0,67 ha
Celkový zábor 1,87 ha PUPFL je vyčíslen pro plochu
koridoru, skutečný zábor se má pohybovat v rozmezí 30
– 50 % plochy vymezené pro koridor.
K předloženému záměru řešení ploch Z8(1) a Z9(1)
nemáme zásadní připomínky, připomínáme však, že
toto stanovisko nenahrazuje další procesní úkony věcně
a místně příslušného orgánu státní správy lesů o udělení
souhlasu k vydání územního rozhodnutí (popř.
stavebního povolení) a rozhodnutí o odnětí plnění funkcí
lesa podle ust. § 15 a 16 lesního zákona a vyhlášky
ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně
pozemků určených plnění funkcí lesa, které jsou
nezbytné pro realizaci záměru. Dále upozorňujeme,
že plánování jiného využití lesních pozemků než je
plnění funkcí lesa je možné jen v nezbytně nutných
případech, musí být náležitě odůvodněno a je nutno
postupovat podle povinností stanovených § 13 lesního
zákona, kde jsou přímo stanoveny povinnosti při využití
lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkcí
lesa, tj. zejména
- musí být přednostně použity pozemky méně významné
z hlediska plnění funkcí lesa,
- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska
jeho ochrany (ohrožení větrem, vodní erozí atp.) a
ohrožení stability lesního porostu a porostů sousedních.
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Č. Autor

Vyhodnocení

Text
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek)
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, nejsou k
návrhu změny č. 1 ÚP Přelouč námitky.

bez připomínek

K veřejnému projednání:
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: “Veřejné projednání návrhu změny č. 1
územního plánu Přelouč“
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.

bez připomínek

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 bez připomínek
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).
Při realizaci staveb (zejména dopravní infrastruktury
(např. Z 9 - 1 cyklostezky cyklotrasy) nesmí docházet k
poškození dřevin jakožto biotopu řady zvláště
chráněných druhů živočichů.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. M. 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 ”ÚP Přelouč, 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 16,6600 ha, z toho:
Lokality: Z01(1), Z02(1), Z03(1), Z06(1), Z07(1),
Z37a(1), Z37b(1), Z37c(1), Z37d(1) - rozloha 10,2900
ha. Využití je možné pro bydlení.
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bez připomínek

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
Lokality: Z08(1), Z09(1), Z37(1) - rozloha 6,0700 ha.
Využití je možné pro dopravu.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o 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 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, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.
U lokalit Z08(1), Z09(1) (doprava) byla shledána převaha
jiného veřejného zájmu.
Část lokality Z01(1) (bydlení) se nachází na půdách II.
třídy ochrany. Dle doplněných podkladů Městským
úřadem Přelouč (č. j.: ST/6772/2016/Ha ze dne 24. 3.
2017) byla lokalita schválena územním plánem dne 14.
12. 2006, ovšem z následujícího územního plánu
(3. 3. 2015) nedopatřením vypadla. Proto se nyní město
snaží uvést územní plán změnou č. 1 do souladu s již
dříve vydaným rozhodnutím o umístění stavby (4. 1.
2008), které bylo vydáno v mezidobí mezi dvěma
územními plány a je platné.
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 změny č. 1 územního plánu
Přelouč připomínky, zůstává v platnosti stanovisko
krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů
uplatněné v rámci společného jednání pod č.j. KrÚ
2816/2017/OŽPZ/Ti ze dne 27.2.2017.
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek)
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, nejsou k
návrhu změny č. 1 ÚP Přelouč námitky.
K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Nezasláno

4.

MÚ Přelouč, odbor
stavební, úsek vodoprávní Ke společnému jednání:

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

nevyhodnoceno
bez připomínek

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
5.

MÚ Přelouč,odbor stavební,
úsek dopravy a silnič. hos. Ke společnému jednání:

bez připomínek
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bez připomínek

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
K veřejnému projednání:

bez připomínek

bez připomínek
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Bez připomínek

Bez připomínek
6.

Městský úřad Přelouč
odbor život. prostředí

Ke společnému jednání:
bez připomínek

bez připomínek

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
7.

Ministerstvo životního
prostředí OVSS VI H.K.

Ke společnému jednání:
bez připomínek

bez připomínek

K veřejnému projednání:
Nezasláno

nevyhodnocuje

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
8.

Ministerstvo dopravy
Ke společnému jednání:
odbor dopravní politiky
Nezasláno

Nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
Nevyhodnoceno

Nezasláno
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Nevyhodnoceno

Nezasláno
9.

Krajská hygienická
stanice Pardubice

Ke společnému jednání:
Stanovisko
Na základě podání oznámení Městského úřadu Přelouč,
Odboru stavebního, Československé armády 1665, 535
33 Přelouč, doručeného dne 11.1.2017, Krajská
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní
správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §
4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudila
předložený „návrh změny č. 1 územního plánu
Přelouč.“
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 projednáním „návrhu změny č. 1 územního plánu
Přelouč“
souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního
zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených
podmínek:
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Č. Autor

Vyhodnocení

Text
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše Z1
(1.) vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem z dopravy na navržené
přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211
(ulice Vrchlického). V další fázi řízení (technická
infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace,
územní, stavební řízení apod.) bude KHS požadovat
doložit nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na navržené přeložce silnice č. I/2 a
stávající silnici č. III/32211 (ulice Vrchlického), a to
na jižní a západní hranici navržené plochy Z1 (1.).
2. KHS požaduje v další fázi řízení (technická
infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace,
územní, stavební řízení apod.) doložit nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z dopravy na
stávající silnici č. III/33810 (ulice Havlíčkova), a to na
severozápadním cípu plochy Z37a (1.), která je v
těsné blízkosti se stávající silnicí č. III/33810 (ulice
Havlíčkova).
Odůvodnění
Dne 11.1.2017 bylo na KHS doručeno oznámení Městského
úřadu Přelouč, Odboru stavebního, Československé armády
1665, 535 33 Přelouč (sp. zn. ST/6772/2016/Ha ze dne
9.1.2017) ve věci „Společné jednání o návrhu změny č. 1
územního plánu Přelouč.“
KHS se vyjádřila k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
Přelouč dne 27.4.2016 pod č.j. KHSPA 6611/2016/HOK-Pce,
bez podmínek.
Zastavitelné plochy a koridory vymezené změnou č. 1:
Z1 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením BI (bydlení v rodinných domech městské a
příměstské, dále jen „BI“), která je situována v jihovýchodní
části k.ú. Přelouč ve vzdálenosti cca 55 m od navržené
přeložky silnice č. I/2 a v těsné blízkosti stávající silnice č.
III/32211 (ulice Vrchlického). KHS požaduje, aby byla funkce
bydlení v ploše Z1 (1.) vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na navržené
přeložce silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice
Vrchlického). V další fázi řízení (technická infrastruktura,
zasíťování pozemků – parcelace, územní, stavební řízení
apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení platných
hygienických limitů hluku z dopravy na navržené přeložce
silnice č. I/2 a stávající silnici č. III/32211 (ulice
Vrchlického), a to na jižní a západní hranici navržené
plochy Z1 (1.).
Z2 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením BV (bydlení v rodinných domech venkovské, dále
jen „BV“), která je situována v severovýchodní části k.ú.
Lohenice u Přelouče v těsném kontaktu s navrženými plochami
s funkcí OS (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení, dále jen „OS“) a ve vzdálenosti cca 145 m východně
od stávající plochy VZ (výroba a skladování – zemědělská
výroba, dále jen „VZ“). V ploše VZ jsou nepřípustné stavby a
činnosti jejichž negativní účinky překračují nad přípustnou
míru limity uvedené v příslušných předpisech (hlučnost,
prašnost, vibrace, zápach apod.).
Z3 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením BV, která je situována v severní části k.ú. Klenovka
ve vzdálenosti cca 102 m od stávající silnice č. III/34216.
Z6 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením BV, která je situována v centrální části k.ú.
Klenovka ve vzdálenosti cca 98 m od stávající silnice č.
III/34216 a je v těsném kontaktu se stávající plochou OS.
Z7 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
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Do textové části změny ÚP
byly tyto požadavky
doplněny

Do textové části změny ÚP
byly tyto požadavky
doplněny

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
vymezením BV, která je situována v severní části k.ú. Štěpánov
u Přelouče ve vzdálenosti cca 163 m západně od stávající
plochy VZ a cca 95 m od stávající silnice č. III/32218. V ploše
VZ jsou nepřípustné stavby a činnosti jejichž negativní
účinky překračují nad přípustnou míru limity uvedené v
příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace,
zápach apod.).
Z8 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením DU (dopravní infrastruktura nemotorová – koridor
pro cyklostezky a cyklotrasy, pěší komunikace, dále jen „DU“).
Plocha bude plnit funkci cyklostezky.
Z9 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením DU. Plocha bude plnit funkci cyklostezky.
Z37 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým
funkčním vymezením DS (dopravní infrastruktura silniční), která
je situována v jihozápadní části k.ú. Přelouč. Jedná se o
soustavu místních komunikací v lokalitě Přelouč – Lipiny
převzatou z regulačního plánu Přelouč – Lipiny.
Z37a,b,c,d (1.) – jedná se o zastavitelné plochy s navrženým
funkčním vymezením BI, které jsou situovány v jihozápadní
části k.ú. Přelouč ve vzdálenosti cca 635 m od navržené
přeložky silnice č. I/2, severozápadní cíp plochy Z37a (1.) se
nachází v těsné blízkosti stávající silnice č. III/33810 (ulice
Havlíčkova). KHS požaduje v další fázi řízení (technická
infrastruktura, zasíťování pozemků – parcelace, územní,
stavební řízení apod.) doložit nepřekročení platných
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č.
III/33810 (ulice Havlíčkova), a to na severozápadním cípu
plochy Z37a (1.), která je v těsné blízkosti se stávající
silnicí č. III/33810 (ulice Havlíčkova).
Z10 (1.) – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým
funkčním vymezením TI (technická infrastruktura) – koridor pro
inženýrské sítě (dvojité vedení 400 kV).
Změnou č. 1 územního plánu Přelouč byla zrušena původní
plocha s označením Z37 a funkčním vymezením BI. K ploše
Z41 s funkčním vymezením VD (výroba a skladování – drobná
a řemeslná výroba) byla v doplňující regulaci v rámci změny č.
1 územního plánu Přelouč stanovena možnost využití plochy
pro stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní
prodej a služby, administrativu. Vymezení plochy s funkcí OV
(občanské vybavení – veřejná infrastruktura) ve vydaném
územním plánu, navazující na ulice Libušina a Sluneční, je v
rámci změny č. 1 ÚP zpřesněno dle skutečného způsobu
využití na plochu s funkcí bydlení (BH).

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
10. Městský úřad Přelouč,
odbor stavební –
památková péče

Ke společnému jednání:
bez připomínek

bez připomínek

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
bez připomínek

bez připomínek
11. Hasičský záchranný
sbor Pardubice

Ke společnému jednání:
souhlasné závazné stanovisko
K veřejnému projednání:
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bez připomínek

bez připomínek

Č. Autor

Vyhodnocení

Text
souhlasné závazné stanovisko
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Bez připomínek

Bez připomínek
12. Obvodní báňský úřad

Ke společnému jednání:

bez připomínek

bez připomínek
K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
13. Státní energ. inspekce

Ke společnému jednání:

Nevyhodnoceno

Nezasláno
K veřejnému projednání:
Nevyhodnoceno

Nezasláno
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Nevyhodnoceno

Nezasláno
14. Ministerstvo obrany

Ke společnému jednání:
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 Přelouč formou vymezených území (§ 175
zákona) jako příloha pasportních listů.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště
Pardubice - letiště včetně ochranného pásma (ÚAP - jev
102, pasport č. 56/2014), 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 stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě
závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO, Do návrhu změny ÚP bylo
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti zapracováno
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).
Řešené

území

se

nachází
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v

ochranném

pásmu

Č. Autor

Vyhodnocení

Text

přehledových systémů (OP RLP) – letecká stavba včetně
ochranného pásma (ÚAP - jev 103, pasport č. 57/2015),
které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb.
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Do návrhu změny ÚP bylo
Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších zapracováno
předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V
tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
veškerou nadzemní výstavbu včetně výsadby
do
vzdálenosti 5km od stanoviště radaru 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 omezena nebo
zakázána.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i Akceptováno
plánovaného dopravního systému.
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.

Akceptováno
Vymezení ploch pro
výstavbu VE není
předmětem zadání změny
ÚP

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území
platí, že předem bude s ČR – MO, jejímž jménem jedná
AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže uvedené stavby
Akceptováno
(viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014):
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• stavby vyzařující elektromagn. energii (ZS radiooperátorů,
mobilních operátorů, větrných elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálk. kabelových vedení VN a VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich
včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů,
změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich,
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde
ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol,
manipulačních ploch nebo jejich rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a
rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k
souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde uplatňován
přísnější požadavek ochrany;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší
hospodařit MO.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO.
Tyto regulativy požaduji respektovat a zapracovat do Do návrhu změny ÚP bylo
textové i grafické části návrhu územního plánu. V případě zapracováno
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh.

K veřejnému projednání:
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Č. Autor

Text

Vyhodnocení

Nezasláno

Nevyhodnoceno

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek

Bez připomínek
15. Min. prům. a obchodu
– odbor surov.
politiky

Ke společnému jednání:
bez připomínek

bez připomínek

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

K návrhu rozhodnutí o námitkách:
Bez připomínek
16. KÚ Pardubického kraje Ke společnému jednání:
odd. památkové péče
Nezasláno

Bez připomínek
Nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
nevyhodnoceno

nezasláno
17. Agentura ochrany
přírody a krajiny

Ke společnému jednání:
Nezasláno

Nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
Nevyhodnoceno

Nezasláno
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Nevyhodnoceno

Nezasláno
18. Státní pozemkový úřad

Ke společnému jednání:
Nezasláno

Nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
Nevyhodnoceno

Nezasláno
K návrhu rozhodnutí o námitkách:

Nevyhodnoceno

Nezasláno
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PŘIPOMÍNKY OSTATNÍCH SUBJEKTŮ
Č. Autor

Vyhodnocení

Text

19. Vodovody a kanalizace Ke společnému jednání:

Návrh změny ÚP vymezí
území a určuje vypracování
územní studie s lhůtou pro
pořízení 1 rok.
Regulační plán je stále
platný - zrušen zatím nebyl

Textová část změny ÚP je
v tomto smyslu doplněna

Textová část změny ÚP je
v tomto smyslu doplněna

K veřejnému projednání:

Návrh změny určuje
vypracování územní studie
s lhůtou pořízení 1 rok pro celé
území Z37. Stávající regulační
plán Přelouč – Lipiny je stále
platný. Napojení ploch Z37 na
technickou infrastrukturu se
řídí zásadami uvedenými
v regulačním plánu Přelouč –
Lipiny. Podrobnosti budou
řešeny v územní studii, která
bude vypracována ve
spolupráci s VaK.

V rámci změny č.1 ÚP bude
vyznačeno ochranné pásmo
stávající ČOV Přelouč
v rozsahu 150m.
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Č. Autor

Text

Vyhodnocení

20. České dráhy

Ke společnému jednání:

Akceptováno

K veřejnému projednání:
bez připomínek
21. Černý

Ke společnému jednání:
Věc: Žádost o změnu územního plánu v k.ú.
Lohenice u Přelouče parc. číslo 257/1
Tímto Vás žádáme, aby při jednání změny číslo 1 ÚP
Přelouč byla projednána změna územního plánu k.ú.
Lohenice u Přelouče parcelní číslo 257/1. Tato parcela
na jižní straně dle platného územního plánu je zařazena
do zemědělské plochy.
Vzhledem k tomu, že pozemek parcelní číslo 257/1 v
k.ú. Lohenice u Přelouče je z 90 % veden jako plocha
pro bydlení a plánujeme přeložku VN zasíláme Vám tuto
žádost k projednání a začlenění celého pozemku 257/1
v k.ú. Lohenice u Přelouče do plochy pro bydlení.
K veřejnému projednání:
nezasláno

22. Městský úřad – odbor
stavební

bez připomínek

Lokalita Z106 jejíž součástí
je i pozemek 257/1 je
upravena tak, aby jižní
hranice kopírovala hranice
pozemků (stávající Z106
pokrývá 99% těchto
pozemků), s tím že zároveň
však nebude zasahovat do
záplavové území

nevyhodnoceno

Ke společnému jednání:
Požadujeme upřesnit plochu územní rezervy R3

Návrh změny ÚP tuto
plochu upřesnil.

K veřejnému projednání:
bez připomínek

bez připomínek

PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ A ÚŘADŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Č. Autor
22.

23.

Magistrát Pardubice

Obec Brloh

Text

Vyhodnocení

Ke společnému jednání:
nezasláno

nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
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nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

Č. Autor
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Obec Břehy

Obec Jankovice

Obec Jedousov

Obec Mokošín

Obec Přelovice

Obec Řečany nad Labem

Obec Semín

Obec Valy

Obec Veselí

Obec Zdechovice

Obec Źivanice

Text

Vyhodnocení

Ke společnému jednání:
nezasláno

nevyhodnoceno

K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
Ke společnému jednání:
nezasláno
K veřejnému projednání:
nezasláno
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nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno

F.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Změna č. 1 ÚP Přelouč je zpracována na základě Zadání změny č. 1 ÚP Přelouč,
schváleného zastupitelstvem města Přelouč v červnu 2016.

F.1. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších
územních vztahů
ZADÁNÍ
Změna č. 1 územního plánu Přelouč je zpracována v souladu s Politikou územního
rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č.1 (dále také PÚR ČR), schválené vládou
České republiky 15.4. 2015 usnesením č. 276. Změna č. 1 ÚP Přelouč respektuje obecné
relevantní skutečnosti a pokyny vyplývající z PÚR ČR:
 Řešené území města Přelouč leží v rozvojové oblasti republikového významu OB4
Hradec Králové-Pardubice. Pro řešené území vyplývají z PÚR ČR požadavky na
vymezení následujících koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které svým
významem přesahují území jednoho kraje: VD1 splavnění Labe: Pardubice – hranice
SRN, E15 koridor pro dvojité vedené 400 kV Týnec-Krasíkov.
 Rovněž je nutné vycházet z republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v kapitole 2 PÚR ČR.
 Při zpracování návrhu změny územního plánu je nutné zajistit koordinaci s navazujícím
územím, zejména s ohledem na širší územní vztahy.
 Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona zastavitelné plochy lze změnou územního plánu
vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezených zastavitelných
ploch a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
 Odůvodnění dokumentace návrhu změny pro společné jednání bude obsahovat
srovnávací text s vyznačením změn výrokové části oproti právnímu stavu územního
plánu.
 Dle § 55 odst. 5 stavebního zákona bude zajištěno po vydání změny územního plánu
zpracování právního stavu Územního plánu Přelouč.
Změna č. 1 územního plánu Přelouč bude vyhotovena v souladu se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č.1 (dále také ZÚR Pk), která
nabyla účinnosti 7.10. 2014. Změna č. 1 ÚP Přelouč bude respektovat relevantní zásady
a úkoly vyplývající ze ZÚR Pk:
 Respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
které jsou stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk.
 Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování,
které jsou stanoveny pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 Hradec Králové
– Pardubice v čl. 12 a 13 ZÚR Pk.
 Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou stanoveny pro centra
osídlení v kapitole 2.5 ZÚR Pk a naplnit úkoly pro územní plánování stanovené pro
významné nižší centrum.
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 Vymezit a zpřesnit koridor dopravy nadmístního významu pro umístění veřejně
prospěšné stavby D16 – přeložka silnice I/2 Přelouč se všemi souvisejícími stavbami dle
podmínek stanovených v čl. 82 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 ZÚR Pk (prověřit střet
s požadavkem č. 1 a zajistit soulad se čl. 82b ZÚR Pk).
 Vymezit a zpřesnit koridor vodní dopravy pro umístění veřejně prospěšné stavby D150
(plavební stupeň Přelouč II.), který je součástí koridoru VD1 Pardubice – hranice SRN
v úseku hranice kraje – Pardubice (přístav) s cílem prodloužení Labské vodní cesty do
Pardubic dle čl. 79 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 142 ZÚR Pk.
 Respektovat zásady stanovené čl. 108 písm. b) ZÚR Pk – v záplavových územích lze
vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
 Vymezit a zpřesnit skladebné části územního systému ekologické stability
nadregionálního biokoridoru K 72 Polabský luh – Bohdaneč a jeho ochranné zóny,
regionálního biocentra RBC 921 Labišťata a RBC 1750 Slavíkovy ostrovy při
respektování čl. 110, 111 až 113 ZÚR Pk. Zpřesněný koridor nadregionálního biokoridoru
K 72 (U02) vymezit jako veřejně prospěšné opatření v souladu s čl. 147 ZÚR Pk.
 Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními,
kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanoveny v kapitole 5 ZÚR Pk.
 V územním plánu zpřesnit dle čl. 123 ZÚR Pk zásady pro plánování změn v území
a rozhodování o nich, které jsou stanoveny pro krajinu lesní v čl. 127, pro krajinu
lesozemědělskou v čl. 131 a pro krajinu zemědělskou v čl. 133, pro krajinu sídlení v čl.
135, pro krajinu rybniční v čl. 129 ZÚR Pk. V území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace zohlednit zásady pro plánování změn v území dle čl. 137 ZÚR Pk.
V územním plánu respektovat základní zásady pro péči o krajinu při plánování změn v
území stanovené v čl. 122 ZÚR Pk.
VYHODNOCENÍ
Změna č. 1 ÚP je navržena v souladu s PÚR ČR ve znění aktualizace č.1.
Vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitole B.1.1. tohoto odůvodnění.
Změna č. 1 ÚP je navržena v souladu se ZÚR Pk, ve znění aktualizace č.1, která
nabyla účinnosti 7.10. 2014. Vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitole B.2. tohoto
odůvodnění.

F.2. Požadavky na řešení vyplývající z Územně analytických
podkladů
ZADÁNÍ
Požadavky na řešení problematiky v územích, které jsou dotčeny Změnou č. 1
územního plánu Přelouč, vyplývají z ÚAP Pardubického kraje, aktualizovaných v roce 2015 a
ÚAP ORP Přelouč, aktualizovaných v roce 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území dle obcí
pro správní obvod města Přelouč ve SWOT analýze specifikuje silné a slabé stránky a
příležitosti a hrozby. Tyto údaje o území budou využity při řešení problematiky Změny č. 1
ÚP Přelouč.
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Hlavní limity využití území vyplývající z ÚAP
 Ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle zákona č. 289/1995 Sb.
v platném znění
 Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění.
 Vlivy horninového prostředí dle zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění
 Vlivy vodních poměrů dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 Památková ochrana dle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.
 Prvky dopravní infrastruktury a jejich ochranná pásma dle platné legislativy (13/1997 Sb.,
266/1994 Sb.).
 Prvky technické infrastruktury a jejich ochranná pásma dle platné legislativy (458/2000
Sb., 127/2005 Sb., 274/2001 Sb.).
VYHODNOCENÍ
Změna č. 1 ÚP je zpracována v souladu s ÚAP Pardubického kraje, aktualizovanými
v roce 2015 a ÚAP ORP Přelouč, aktualizovanými v roce 2014. Změna č. 1 ÚP vzhledem ke
svému doplňkovému obsahu a rozsahu přispívá přiměřeně k řešení některých územních
problémů, hrozeb, slabých stránek i k využití silných stránek a příležitostí k rozvoji,
vytipovaných v ÚAP ORP pro obec Přelouč - zejm. se jedná o omezení důsledků průjezdné
dopravy (cyklostezky), o podporu rekreačně sportovních zařízení. Ostatní záměry změny č. 1
ÚP je možno pokládat vůči uvedeným ÚAP ORP za neutrální.

F.3. Požadavky na rozvoj území obce
ZADÁNÍ
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území. Současně chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel
a základ jejich sounáležitosti s místem.
Změna č.1 územního plánu Přelouč bude řešit v územních souvislostech požadavky
navrhovatelů změny ÚP - jednotlivých investorů, majitelů pozemků a Stavebního úřadu
města Přelouče na zpřesnění, korekci nebo změnu ploch s rozdílným způsobem využití.
Úkolem Změny č.1 ÚP Přelouč bude prověřit – tj. potvrdit, zpřesnit (redukovat či
rozšířit), doplnit nebo v odůvodněných případech vyloučit navržené záměry, podle reálných
potřeb a možností rozvoje města, s ohledem na respektování limitů využití území a na
ochranu hodnot území.
VYHODNOCENÍ
Změna č. 1 ÚP řešila dle schváleného zadání celkem 16 pokynů k prověření
rozvojových lokalit či záměrů uvedených v následující tabulce.
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Přehled požadavků určených k prověření a zapracování do Změny č. 1 ÚP
IDENTIFIKACE
POŽADAVKU

POŽADOVANÉ
VYUŽITÍ

IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
VE ZMĚNĚ
ÚZEMÍ
Č. 1 ÚP

VÝSLEDEK PROVĚŘENÍ, ODŮVODNĚNÍ
ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ DO ZMĚNY ÚP

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 1

BI – bydlení
v rodinných
domech
městské a
příměstské

Z1(1.)

Přelouč

Respektováno s ohledem na pokročilý stav
územní přípravy záměru. Redukce provedena
v rozsahu přípustnosti plochy vůči
plánovanému jižnímu silničnímu obchvatu I/2.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 2

RNX –
specifická
plocha,
rekreace na
plochách
přírodního
charakteru

-

Lohenice u
Přelouče

Plocha byla vyřazena vzhledem k nevhodným
územním podmínkám (OP VVN, OP PUPFL,
úzké břehové pásmo písníku).

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 3

DS, TI zahrnutí
koncepce
částečně
překonaného
regulačního
plánu Přelouč
– Lipiny do
změny č.1 ÚP

Z37(1.)
Z37a,b,c,d(1.)

Přelouč

Plochy BI a DS jsou vymezeny na podkladě
regulačního plánu Přelouč – Lipiny, dle
současného stavu a podmínek využití území.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 4

BI, RH –
rodinné
rekreační
domy

-

Mělice,
Lohenice u
Přelouče

Plocha byla vyřazena vzhledem k nevhodným
územním podmínkám (úzké břehové pásmo
písníku, bez návaznosti na zastavěné území).

BV – bydlení
v rodinných
domech
venkovské

Z2(1.)

Lohenice u
Přelouče

Plocha BI je vymezena v rozsahu přiměřeném
podmínkám území, v návaznosti na plochu
Z104, redukce provedena v rozsahu
přípustnosti plochy vůči respektování limitu
CHLÚ.

BV – bydlení
v rodinných
domech
venkovské

Z3(1.)

Klenovka

-

Mělice

K5(1.)

Štěpánov u
Přelouče,
Klenovka

BH – bydlení v
bytových
domech

-

Přelouč

Dopravní
infrastruktura:
cyklostezka,
cyklotrasa,
zpřesnění
parametrů
koridorů VPS

Z8(1.)
a Z9(1.)

dotčená
katastrální
území

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 5

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 6

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 7

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 8

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 9

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 10

BV – bydlení
v rodinných
domech
venkovské

NZ – plochy
zemědělské
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Plocha BV je vymezena v rozsahu přiměřeném,
v návaznosti na plochu Z118, redukce
provedena v rozsahu přípustnosti plochy
v zájmu zachování funkčnosti ÚSES.
Plocha byla vyřazena vzhledem k nevhodným
územním podmínkám (část v záplavovém
území, zábor ZPF – významný podíl půd I. tř.
ochrany, riziko negativních hygienických vlivů
zemědělské výroby, plocha vybočuje ze
zastavěného území a narušuje stávající
ucelenost zastavěného území části Mělice).
Plocha je vymezena dle požadavku pro NZ
v zájmu dosažení větší univerzálnosti využití
zemědělské plochy. Využití plochy se nesmí
dotknout sousedící plochy „tvrziště“.
Plocha je změněna v zařazení z typu OV na typ
BH – bydlení v bytových domech, s ohledem
na zpřesněné posouzení stávajícího stavu
území.
Koridory jsou vymezeny v zájmu zvýšení
bezpečnosti nemotorové cyklistické (pěší)
dopravy a v zájmu snížení zátěže Přelouče
motorovou dopravou. V rámci změny č.1 ÚP
dochází k jejich zpřesnění – stanovení šířky
koridorů.

IDENTIFIKACE
POŽADAVKU

POŽADOVANÉ
VYUŽITÍ

IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
VE ZMĚNĚ
ÚZEMÍ
Č. 1 ÚP

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 11

Územní
průmět
relevantních
opatření na
stávajících
odlehčovacích
objektech na
jednotné
kanalizaci v
Přelouči

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 12

Požadavek se
týká vymezení
Z41- VD na
jiný vhodný
druh využití.

-

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 13

Vymezení
koridoru
technické
infrastruktury
nadmístního
významu pro
umístění
veřejně
prospěšné
stavby E15 pro
dvojité vedení
400 kV TýnecKrasíkov.

Zpřesnění
vymezení stavu
území
Zpřesnění
vymezení stavu
území

Protokol k návrhu
zadání zm. č.1 ÚP
položka
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VÝSLEDEK PROVĚŘENÍ, ODŮVODNĚNÍ
ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ DO ZMĚNY ÚP

Dotčená
katastrální
území

Požadavky jsou zapracovány do koncepce
technické infrastruktury: kapitola D.2.
Technická infrastruktura, část - Vodní
hospodářství, úsek -Kanalizace a čištění
odpadních vod. Záměr omezení či zamezení

Přelouč

Ve vydaném ÚP je plocha vymezena jako
zastavitelná typu VD – Z41 (výroba, skladování
– drobná řemeslná výroba), umožňuje tyto
způsoby využití: plochy malovýroby, řemeslné
či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní
služby, skladování, servis a prodej,
manipulační plochy; související technická,
dopravní infrastruktura; administrativa a
správa, obslužné zázemí pro zaměstnance;
stavby pro bydlení majitelů, správců
pohotovostního personálu při dodržení
hygienických předpisů; doprovodná a izolační
zeleň; V doplňující regulaci je v rámci změny č.
1 ÚP připojena možnost využití plochy pro
některé stavby a zařízení občanského
vybavení - pro obchodní prodej a služby,
administrativu. Využití plochy není vhodné pro
obytnou funkci s ohledem na místní podmínky,
zejména kvůli návaznosti na stávající (částečně
provozovaný) výrobní areál, vybočení z rámce
vymezené plochy pro BI.

Z10(1.)

Přelouč, Lhota
pod Přeloučí,
Tupesy u
Přelouče

Záměr E15 dle PÚR ČR ve znění 1.
aktualizace je respektován a zpřesněn ve
změně č.1 ÚP jako koridor pro VPS, děje se
tak v zájmu zajištění plynulosti a bezpečnosti
dodávky elektrické energie v rámci širších
vztahů řešeného území i v rámci elektrizační
soustavy ČR.

BI – bydlení
v rodinných
domech

Z6(1.)

Klenovka

Plocha je vymezena pro BV s ohledem na
zpřesnění zjištěného stavu území v návaznosti
na plochu Z103.

BV – bydlení
v rodinných
domech venkovské

Z7(1.)

Štěpánov u
Přelouče

Plocha BV je vymezena s ohledem na
zpřesnění zjištěného stavu území v návaznosti
na (p.č. 146/3).

BI – bydlení
v rodinných
domech
městské a
příměstské

-

Přelouč
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Požadavku je vyhověno ve vydaném ÚP - p.č.
924/37 je ve vydaném ÚP vymezena jako
součást zastavěného území typu BI. Navazující
vymezené plochy ve změně č. 1 ÚP - Z37(1.),
Z37a,b,c,d(1.), nejsou s uvedeným vymezením
v rozporu.

F.4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
(urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
ZADÁNÍ
Návrh Změny č.1 ÚP Přelouč bude vycházet z urbanistické koncepce a koncepce
uspořádání krajiny platného územního plánu města Přelouč. Pro navrhované změny ÚP
vyplývající z jednotlivých požadavků budou stanoveny podmínky využití, včetně prostorových
regulativů v souladu s platným ÚP Přelouč. V případě potřeby mohou být záměry na změnu
ÚP zpřesněny (redukovány či rozšířeny), doplněny nebo v opodstatněných případech
vyloučeny.
V rámci Změny č.1 ÚP Přelouč bude také zpřesněno zastavěné území (vč. lokality
Přelouč - Lipiny), v závislosti na stavu využití území v období zpracování změny ÚP.
VYHODNOCENÍ
Požadavky zadání byly splněny. Návrh Změny č. 1 ÚP respektuje urbanistickou
koncepci platného ÚP Přelouč i koncepci uspořádání krajiny. Do návrhu změny č. 1 bylo
zcela nebo redukovaně zapracováno 11 položek. Tři položky byly odůvodněně vyřazeny.
U jedné položky byl konstatován požadavek, který už splňuje vydaný ÚP. Pro plně nebo
částečně akceptované záměry byly stanoveny podmínky pro jejich využití, včetně
prostorových regulativů v souladu s vydaným ÚP Přelouč. V rámci návrhu změny č. 1 ÚP
bylo zpřesněno zastavěné území.

F.5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
ZADÁNÍ
Změna č.1 ÚP Přelouč bude vycházet z koncepce veřejné infrastruktury dané
platným ÚP Přelouč - tzn. že navržené rozvojové záměry budou posouzeny na základě
podmínek rozvoje stanovené touto koncepcí.
Rozvojové záměry navržené ve Změně č.1 ÚP Přelouč budou řešeny tak, aby mohly
být napojeny a obslouženy dopravní a technickou infrastrukturou při současném
respektování platných limitů využití územní.
VYHODNOCENÍ
Návrh Změny č. 1 ÚP vychází z koncepce veřejné infrastruktury platného ÚP Přelouč.
Rozvojové plochy jsou řešeny tak, jak je požadováno v zadání – v návrhu ÚP jsou popsány
možné způsoby napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
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F.6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
ZADÁNÍ
Změna č.1 ÚP Přelouč bude chránit kulturní, přírodní a civilizační hodnoty nacházející
se v území dotčeném Změnou č.1 ÚP a bude usilovat o jejich rozvoj. Konkrétně bude Změna
č.1 ÚP Přelouč postupovat dle těchto zásad:
Kulturní hodnoty
 Budou respektovány všechny kulturní hodnoty nacházející se v území dotčeném Změnou
č.1 územního plánu Přelouč dle památkového zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění především nemovité kulturní památky.
 Respektovány budou všechny identifikované hodnoty urbanistického uspořádání města
Přelouče a jeho místních částí dotčených Změnou č.1 územního plánu Přelouč.
 Nové záměry obsažené ve Změně č.1 ÚP Přelouč musí zohlednit jejich eventuelní vliv na
dálkové pohledy na dominanty historického centra, chránit hodnoty panoramatu města
Přelouče a chránit též před vizuálním poškozením i výhledy z těchto dominant.
Přírodní hodnoty
 Budou respektovány hodnoty vyplývající z platné legislativy na úsecích životního
prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana PUPFL a ZPF, ochrana vod a ochrana
nerostných surovin).
 Nové záměry musí zohlednit mimořádné krajinné hodnoty řešeného území, zejména tok
řeky Labe, oblast Polabí s fragmenty původních říčních ramen, uměle vytvořené písníky
aj.
Civilizační hodnoty
 Budou respektovány civilizační hodnoty Přelouče vyplývající především z prvků
a systémů dopravní a technické infrastruktury a stavebního fondu města a místních částí.
VYHODNOCENÍ
Kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území nejsou návrhem změny č.1 ÚP
nepříznivě dotčeny. Jedná se dílčí záměry pro výstavbu jednotlivých rodinných domů
v okrajové poloze města a jeho venkovských částí. V případě ploch označených Z37(1.);
Z37a,b,c,d(1.) jde o korekci plochy Z37, vymezené ve vydaném ÚP, také koridory Z8(1.) a
Z9(1.) zpřesňují obsah vydaného ÚP. Nově vymezený koridor Z10(1.) pozitivně ovlivňuje
hodnoty civilizační tím, že posiluje elektrizační soustavu v širších vztazích řešeného území.
Problematické záměry z hlediska vlivu na jmenované hodnoty nebyly do návrhu změny UP
zařazeny.

F.7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření a asanace
ZADÁNÍ
Změna č.1 ÚP Přelouč bude respektovat veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně
prospěšná opatření (VPO) a asanace vyplývající z platného územního plánu Přelouč a ZÚR
Pardubického kraje v platném znění.
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Dle potřeby budou vymezeny nové VPS, VPO a asanace související s navrhovanými
změnami ÚP Přelouč, zejména s ohledem na potřebu zpřístupnění a zabezpečení dopravní
a technickou infrastrukturou.
VYHODNOCENÍ
Změna č.1 ÚP respektuje VPS, VPO a asanace vydaného ÚP Přelouč a ZÚR
Pardubického kraje v platném znění. Změna č. 1 ÚP nově vymezuje jako VPS koridor VT(1.)
o šíři 80 m pro dvojité vedení 400 kV dle požadavku PÚR ČR ve znění aktualizace č.1
(označení záměru E15). Změna č. 1 ÚP dále zpřesňuje vymezení koridorů pro cyklistické a
pěší stezky VD6 až VD11 – stanovuje jejich šíři na 10m až 15m.

F.8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
ZADÁNÍ
Změna č.1 ÚP Přelouč bude respektovat požadavky na ochranu veřejného zdraví,
především hygienické limity zajišťující odpovídající kvalitu bydlení. Tzn. chránit obyvatelstvo
v nových i stávajících rozvojových a stabilizovaných plochách před negativními vlivy dopravy,
průmyslové a zemědělské výroby (hluk, emise, prašnost, zápach, vibrace, světelné
znečištění, atd.).
Bude respektováno kulturní a přírodní bohatství řešeného území zakotvené v platné
legislativě.
Změna č.1 ÚP Přelouč bude zohledňovat případně zjištěné rizikové geofaktory
a hlediska protipovodňové ochrany území.
Budou respektovány požadavky protipožární ochrany zastavěných, zastavitelných i
přestavbových území. Pro zastavitelné a přestavbové plochy, vymezené ve Změně č.1 ÚP
Přelouč, budou určeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu s požadavky
§29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. Pokud jsou obcí určeny jako zdroje vody pro
hašení požáru přírodní zdroje, musí svým umístěním a přístupem odpovídat požadavkům
ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411.
Do řešení Změny č.1 ÚP Přelouč budou promítnuty požadavky civilní ochrany
v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb. a zákonem č. 239/2000 Sb.
Vyhodnocení:
Změna č. 1 ÚP respektuje požadavky na ochranu veřejného zdraví, respektuje
a nezasahuje negativně do kulturního a přírodního bohatství regionu, respektuje požadavky
protipožární ochrany a zohledňuje vlivy povodňových rizik. Problematické záměry z hlediska
vlivu na jmenované hodnoty nebyly do návrhu změny UP zařazeny.
Pro zpracování Změny č. 1 ÚP nebyly vzneseny žádné požadavky týkající se civilní
ochrany. (vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb. a zákon č. 239/2000 Sb.).
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F.9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů
a problémů v území
ZADÁNÍ
V rámci doplňkových průzkumů a rozborů pro zpracování Změny č.1 ÚP Přelouč, byly
u jednotlivých navrhovaných požadavků zaznamenány dílčí problémy a střety.
Požadavky na změny ÚP budou v rámci projektových prací posouzeny - potvrzeny
v odůvodněných případech zpřesněny (redukovány či rozšířeny), doplněny či vyloučeny
ve vztahu k uvedeným a dalším zjištěným problémům a omezením, s cílem respektovat
hodnoty, potřeby a rozvojový potenciál řešeného území.
VYHODNOCENÍ
Změna č.1 ÚP řešila střety záměrů se záměry vyplývajícími z platné územně
plánovací dokumentace a střety záměrů s limity využití území s těmito závěry:
IDENTIFIKACE
POŽADAVKU

IDENTITA DLE
OZNAČENÍ VE
ZMĚNĚ Č.1 ÚP

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ

VÝSLEDEK ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A
PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 1

Z1(1.)

BI – bydlení v
rodinných domech
městské a příměstské

Při vymezení zastavitelné plochy bylo
respektováno předpokládané ochranné pásmo
koridoru pro obchvatu I/2 a zohlednění územní
rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu
inženýrských sítí a komunikací na dotčené
parcele.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 2

Nezahrnuto do
změny č. 1 ÚP

RNX – specifická
plocha – rekreace na
plochách přírodního
charakteru

Ochranné pásmo el. vedení VVN a ochrana
PUPFL, zúžený prostor plážových ploch nejsou
slučitelné s požadavkem, který proto nebyl
zařazen do návrhu změny č.1 ÚP.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 3

Z37(1.) a
Z37a,b,c,d(1.)

Regulace veřejné
infrastruktury pro BI
dle hlavních zásad
částečně překonaného
regulačního plánu
Přelouč - Lipiny

Návrh změny č.1 ÚP podchytil podstatné rysy
(zejm. dopravní obsluha) regulačního plánu
Přelouč – Lipiny, uvažovaného ke zrušení.
Stane-li se tak je regulace nezbytná vzhledem
rozlehlosti a exponovanosti plochy. Bezkonfliktně
byla též zohledněna projektová studie
prostorového uspořádání ulice Stantejského
včetně jejího napojení na ulici Prokopa Velikého.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 4

Nezahrnuto do
změny č.1 ÚP

Stavba rodinných a
rekreačních domů

Nevhodné územní podmínky (bez návaznosti na
zastavěné území, úzké břehové pásmo) nejsou
slučitelné s vyhověním požadavku, který proto
nebyl akceptován v návrhu změny č.1 ÚP.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 5

Z2(1.)

BV – bydlení v
rodinných domech
venkovské

Zastavitelná plocha byla vymezena tak aby
nedošlo k zásahu do CHLÚ, vstup záměru do
OP PUPFL je podmíněn souhlasem orgánů
ochrany lesa.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 6

Z3(1.)

BV – bydlení v
rodinných domech
venkovské

Zastavitelná plocha byla vymezena tak aby
nedošlo k zásahu do funkčnosti ÚSES
v návaznosti na plochu Z118.

Zadání zm. č.1. ÚP

Nezahrnuto do
změny č. 1 ÚP

BV – bydlení v
rodinných domech
venkovské

Záplavové pásmo, ochrana ZPF vysoké třídy
ochrany, rizika negativních vlivů zemědělskoprůmyslového areálu, nejsou slučitelné
s požadavkem, který proto nebyl zařazen do
návrhu změny č. 1. ÚP.

Převod sadů na NZ –
plochy zemědělské

Požadavek byl akceptován (v rámci
zobrazovacích podmínek ÚP) s ohledem na

položka

7

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 8

K5(1.)
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IDENTIFIKACE
POŽADAVKU

IDENTITA DLE
OZNAČENÍ VE
ZMĚNĚ Č.1 ÚP

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ

VÝSLEDEK ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A
PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ

dosažení větší univerzálnosti využití zemědělské
plochy.
Zadání zm. č.1. ÚP
položka 9

Vypořádáno
formou
zpřesnění
označení
stavové plochy

BH – bydlení v
bytových domech

Požadavek byl akceptován formou zpřesnění
zařazení plochy typu OV do typu BH,
s podmínkou vyřešení nároků na parkovací a
odstavné plochy pro automobily.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 10

Z8(1.) a Z9(1.)

Dopravní infrastruktura
cyklostezka,
cyklotrasa, pěší
komunikace

Požadavek byl zohledněn zpřesněním VPS –
stanovena šíře koridorů dle druhu komunikací.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 11

Vypořádáno
v textové části
dokumentace

Územní průmět
relevantních opatření
na stávajících
odlehčovacích
objektech na jednotné
kanalizaci v Přelouči

Požadavku je vyhověno v zájmu snížení /
zamezení problémů a střetů spojených s
vypouštěním znečištěné vody z jednotné
kanalizace do otevřených vodotečí v době
srážek.
Návrh změny č.1 ÚP zohlednil požadavky
v rámci koncepce řešení technické infrastruktury
– úsek kanalizace a odvádění odpadních vod.

Širší možnosti
zastavitelnosti plochy blíže neupřesněno

Zastavitelná plocha typu VD – Z41 (výroba,
skladování – drobná řemeslná výroba) umožňuje
široké možnosti využití: plochy malovýroby,
řemeslné či přidružené výroby, výrobní i
nevýrobní služby, skladování, servis a prodej,
manipulační plochy; související technická,
dopravní infrastruktura; administrativa a správa,
obslužné zázemí pro zaměstnance; stavby pro
bydlení majitelů, správců pohotovostního
personálu při dodržení hygienických předpisů;
doprovodná a izolační zeleň; V doplňující
regulaci je v rámci změny č. 1 ÚP uvedena
možnost využití plochy pro stavby a zařízení
občanského vybavení - pro obchodní prodej a
služby, administrativu. Využití není vhodné pro
typy ploch s obytnou funkcí s ohledem na místní
podmínky, zejména kvůli návaznosti na stávající
(částečně provozovaný) výrobní areál.

Z10(1.)

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě

Záměr E15 dle PÚR ČR ve znění 1. aktualizace
je respektován a zpřesněn ve změně č.1 ÚP jako
koridor typu TI, v zájmu zajištění plynulosti a
bezpečnosti dodávky elektrické energie v rámci
širších vztahů řešeného území i celé elektrizační
soustavy ČR.

Z6(1.)

BV – bydlení v
rodinných domech
venkovské

Plocha je vymezena v souladu s požadavkem
pro typ BV s ohledem na přesnější zjištění stavu
území a v návaznosti na plochu Z103.

Z7(1.)

BV - – bydlení v
rodinných domech
venkovské

Plocha je vymezena v logické návaznosti na
zastavěné území.

BI – bydlení v
rodinných domech
městské a příměstské

Požadavku je vyhověno již ve vydaném ÚP. P.č.
924/37 je ve vydaném ÚP vymezena jako
zastavěné území typu BI navazující na Z37, dle
návrhu změny č.1 navazující na plochy Z37(1.);
Z37a,b,c,d(1.). Změna č.1 není v rozporu
s požadavkem.

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 12

Zadání zm. č.1. ÚP
položka 13

Zpřesnění
vymezení stavu
území

Vypořádáno
v textové části
dokumentace

Zpřesnění
vymezení stavu
území
Protokol k návrhu
zadání zm. č.1 ÚP
položka

24

Vypořádáno
v textové části
dokumentace
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F.10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury
a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
ZADÁNÍ
Požadavky na Změny č.1 ÚP Přelouč, náleží dle ZÚR Pardubického kraje v platném
znění, do rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice, z hlediska obnovy a rozvoje
sídelní struktury mají požadavky doplňkový význam.
VYHODNOCENÍ
Zastavitelné plochy a plochy přestavby dle přehledu byly vymezeny v návaznosti na
zastavěné území s ohledem na stávající urbanistickou strukturu sídla a s ohledem na polohu
obce v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice.

F.11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
uloženo prověření změn jejich využití územní studií
VYHODNOCENÍ
Z průběhu zpracování návrhu změny č.1 ÚP nevyplynul žádný požadavek na
prověření změn využití území formou zpracování územní studie.

F.12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny
regulačním plánem
VYHODNOCENÍ
V průběhu zpracování návrhu změny č.1 ÚP nebyly vymezeny plochy ani koridory,
pro které by bylo zapotřebí podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanovit
regulačním plánem.

F.13. Požadavky na vyhodnocení
udržitelný rozvoj území

vlivů

územního

Požadavek nebyl v zadání uplatněn.
VYHODNOCENÍ
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na URÚ nebylo zpracováno.

F.14. Případný požadavek na zpracování variant řešení
Požadavek nebyl v zadání uplatněn.
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plánu

na

VYHODNOCENÍ
Varianty řešení změny č. 1 ÚP nebylo zapotřebí zpracovávat.

F.15. Požadavky na uspořádání obsahu ÚPD a na uspořádání
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území
a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
VYHODNOCENÍ
Změna č. 1 ÚP Přelouč byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a s vyhláškou č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Stanovený obsah
a měřítka dokumentace Změny č. 1 ÚP byl upřesněn pořizovatelem takto:

I. OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP
 Textová část
 Grafická část:
 výkres základního členění území

1 : 10 000

 hlavní výkres 1 : 5 000
 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

II. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚP
 Textová část
 Grafická část:
 koordinační výkres

1 : 5 000

 výkres širších vztahů
 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

G.

1 : 10 000

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR, S
ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ

Změna č.1 ÚP nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR Pardubického kraje.
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H.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

H.1. Vymezení zastavěného území
V rámci změny č.1 ÚP byla provedena aktualizace zastavěného území.

H.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
H.2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.

H.3. Urbanistická koncepce
H.3.1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.3.2. BYDLENÍ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
Pouze se doplňuje následující přehled nových zastavitelných ploch se zdůvodněním
přijatého řešení.

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ

BI – bydlení v rodinných
domech městské a
příměstské

IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
VE ZMĚNĚ Č. 1
ÚZEMÍ
ÚP

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Z1(1.)

Přelouč

Respektováno s ohledem na pokročilý stav územní
přípravy záměru. Redukce provedena v rozsahu
přípustnosti plochy vůči plánovanému jižnímu silničnímu
obchvatu I/2.

BI, DS - odvození z
regulačního plánu
Přelouč – Lipiny do
změny č.1 ÚP

Z37(1.)
Z37a,b,c,d(1.)

Přelouč

Plochy BI a DS jsou vymezeny na podkladě regulačního
plánu Přelouč – Lipiny, současného stavu a podmínek
využití území.

BV – bydlení
v rodinných domech
venkovské

Z2(1.)

Lohenice u
Přelouče

BV – bydlení
v rodinných domech
venkovské

Z3(1.)

Klenovka

Plocha BV je vymezena v rozsahu přiměřeném
v návaznosti na plochu Z118, redukce provedena
v rozsahu přípustnosti plochy v zájmu zachování
funkčnosti ÚSES.

BI – bydlení v rodinných
domech

Z6(1.)

Klenovka

Plocha je vymezena pro BV s ohledem na zpřesnění
zjištěného stavu území v návaznosti na plochu Z103.

Plocha BI je vymezena v rozsahu přiměřeném
podmínkám území, v návaznosti na plochu Z104,
redukce provedena v rozsahu přípustnosti plochy vůči
limitu CHLÚ.
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IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
VE ZMĚNĚ Č. 1
ÚZEMÍ
ÚP

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ

BV – bydlení
v rodinných domech venkovské

Z7(1.)

Štěpánov u
Přelouče

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Plocha BV je vymezena v logické návaznosti na
zastavěné území (p.č. 146/3).

H.3.3. OBČANSKÁ VYBAVENOST
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
Pouze se doplňuje možnost využití zastavitelné plochy Z41.
IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
VE ZMĚNĚ
ÚZEMÍ
Č. 1 ÚP

POŽADOVANÉ VYUŽITÍ

Požadavek se týká
vymezení Z41- VD na
jiný vhodný druh využití.

-

Přelouč

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Zastavitelná plocha typu VD – Z41 (výroba, skladování
– drobná řemeslná výroba) je vhodný způsob využití
daného území, umožňuje široké možnosti využití:
plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby,
výrobní i nevýrobní služby, skladování, servis a prodej,
manipulační plochy; související technická, dopravní
infrastruktura; administrativa a správa, obslužné zázemí
pro zaměstnance; stavby pro bydlení majitelů, správců
pohotovostního personálu při dodržení hygienických
předpisů; doprovodná a izolační zeleň; V doplňující
regulaci je v rámci změny č. 1 ÚP uvedena možnost
využití plochy pro stavby a zařízení občanského
vybavení - pro obchodní prodej a služby, administrativu.
Využití není vhodné pro typy ploch s obytnou funkcí
s ohledem na místní podmínky, zejména kvůli
návaznosti na stávající (částečně provozovaný) výrobní
areál.

H.3.4. REKREACE
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.3.5. VÝROBA
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.3.6. VYMEZENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění této kapitoly nemění, pouze se doplňují se
koridory pro DS a TI.
IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
POŽADOVANÉ VYUŽITÍ VE ZMĚNĚ Č.
ÚZEMÍ
1 ÚP

Dopravní
infrastruktura:
cyklostezka,
cyklotrasa, zpřesnění
parametrů koridorů
Vymezení koridoru
technické
infrastruktury
nadmístního významu

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

Z8(1.); Z9(1.) dotčená
katastrální
území

Plochy koridorů jsou vymezeny a zpřesněny v zájmu
zvýšení bezpečnosti nemotorové cyklistické (pěší) dopravy
a v zájmu snížení zátěže motorovou dopravou.

Přelouč,
Lhota pod
Přeloučí,
Tupesy u

Záměr E15 dle PÚR ČR ve znění 1. aktualizace je
respektován a zpřesněn ve změně č.1 ÚP v zájmu zajištění
plynulosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie v rámci

Z10(1.)
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IDENTIFIKACE
KATASTRÁLNÍ
POŽADOVANÉ VYUŽITÍ VE ZMĚNĚ Č.
ÚZEMÍ
1 ÚP

pro umístění veřejně
prospěšné stavby E15
pro dvojité vedení 400
kV Týnec-Krasíkov.

Přelouče

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

širších vztahů řešeného území i elektrizační soustavy ČR.

H.4. Koncepce veřejné infrastruktury
H.4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
Doplňují se podmínky a návrh komunikačního zpřístupnění a obsluhy navrhovaných
zastavitelných a přestavbových ploch. Napojení zastavitelných a přestavbových ploch na
dopravní infrastrukturu, navrhovaných v rámci Změny č. 1 ÚP Přelouč, je uvedeno v části
návrhu Změny č. 1 ÚP, kapitola D.1.
Dopravní infrastruktura – úsek silniční doprava, na úseku nemotorová doprava se
upřesňuje řešení koridorů cyklistických a pěších stezek a tras. Šíři koridorů bylo třeba vyjádřit
také číselným údajem (ve vydaném ÚP je šíře koridorů vyjádřena graficky). Tento údaj je
doplněn do tabulky veřejně prospěšných staveb – dopravní infrastruktura.
Zpřesnění vymezení se týká také SZ úseku územní rezervy R3 pro koridor přeložky
silnice II/333. Důvodem pro zpřesnění je vhodnější vymezení průtahu koridoru mezi stávající
zástavbou.

H.4.2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
U zastavitelných a přestavbových ploch navrhovaných v rámci Změny č.1 ÚP se
doplňují podmínky napojení na stávající a navrženou technickou infrastrukturu. Dále se
doplňují se požadavky na zamezení problémů a střetů spojených s vypouštěním znečištěné
vody z jednotné kanalizace do otevřených vodotečí v době srážek. Toto je uvedeno v části
návrhu Změny č. 1 ÚP, kapitola D.2. Technická infrastruktura – úsek vodní hospodářství.

H.4.3. ENERGETIKA
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
U zastavitelných a přestavbových ploch navrhovaných v rámci Změny č. 1 ÚP se
doplňují podmínky napojení na stávající a navrženou technickou infrastrukturu. Dále se
doplňuje vymezení koridoru Z10(1.) pro umístění veřejně prospěšné stavby VT1(1.), dle
požadavku PÚR ČR (E15) ve znění 1. aktualizace. Toto je uvedeno v části návrhu Změny č.
1 ÚP, kapitola D.2. Technická infrastruktura – úsek energetika.
H.4.4. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
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H.4.5. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Návrhem Změny č. 1 ÚP se principy odůvodnění této kapitoly nemění. Návrh Změny
č.1 ÚP doplňuje možnost využití zastavitelné plochy Z41 pro vybrané způsoby využití
občanského vybavení - pro obchodní prodej a služby, administrativu.

H.5. Koncepce uspořádání krajiny
H.5.1. NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.5.2. VODNÍ REŽIM A OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění této kapitoly nemění.
H.5.3. ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění této kapitoly nemění.
H.5.4. PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.

H.6. Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prostředí
H.6.1. OCHRANA OVZDUŠÍ
PROSTŘEDÍ)

A

OBYVATELSTVA

(HLUKOVÁ

ZÁTĚŽ,

HYGIENA

Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.6.2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.
H.6.3. OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD
Návrhem Změny č.1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění. V zájmu snížení či
zamezení problémů a střetů spojených s vypouštěním znečištěné vody z jednotné
kanalizace do otevřených vodotečí v době srážek, se zahrnují do Změny č. 1 ÚP požadavky
na opatření na stávajících odlehčovacích objektech na jednotné kanalizaci v Přelouči –
kapitola D.2. Technická infrastruktura – úsek vodní hospodářství.
H.6.4 STARÉ ZÁTĚŽE
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění kapitoly nemění.

H.7. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Návrhem Změny č. 1 ÚP se odůvodnění této kapitoly nemění.
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I.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA URÚ

Zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Přelouč na udržitelný
rozvoj území (VV URÚ) nebylo předmětem zpracování.

J.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

J.1. Úvod
Vyhodnocení kvalifikovaného odhadu záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) a
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) je provedeno v souladu s platnou
legislativou. Tzn. zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č.
48/2011 a 13/1994 sb., v platných znění. A dále dle lesního zákona č. 289/1995 Sb.,
v platném znění. Při vyhodnocení je dále vycházeno z metodického pokynu MŽP
OOLP/1067/96 a metodiky UUR „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF v ÚP“ z roku 2013.

J.2. Metodika vyhodnocení
Kvalifikovaný odhad záborů ZPF a PUPFL je proveden v textové, tabelární a grafické
podobě. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu znázorňuje jednotlivé navrhované
plochy a koridory Změny č. 1 ÚP Přelouč, třídy ochrany ZPF dle BPEJ a lesní pozemky
členěné dle kategorizace lesa. Podkladem je aktuální katastrální mapa.
V souladu se zákonem o ochraně ZPF jsou do hodnocení zahrnuty pozemky
obhospodařované jako orná půda, trvalé travní porosty, zahrady a ovocné sady, jimž je
následně dle BPEJ přiřazena třída ochrany ZPF. Chmelnice a vinice se v řešeném území
nenacházejí. Pro hodnocení záborů PUPFL jsou použity lesní pozemky.
Změna č. 1 ÚP Přelouč vymezuje nové zastavitelné plochy, a koridory dopravní a
technické infrastruktury. Plochy a koridory jsou hodnoceny v celém rozsahu vymezených
polygonů.
Hodnocení na PUPFL je provedeno v rozsahu celého řešeného území bez
zohlednění na skutečnost, zda se daná plocha/koridor nachází či nenachází v zastavěném
území.
Dle OOLP/1067/96 je ochrana jednotlivých tříd při územně plánovací činnosti
usměrňována následovně:
 I. třída ochrany: nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v
plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
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 II. třída ochrany: půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu
jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
 III. třída ochrany: půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využití pro
eventuelní výstavbu.
 IV. třída ochrany: půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
 V. třída ochrany: půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených.
Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.

J.3. Vyhodnocení vlivu změny č.1 ÚP na zemědělský půdní fond
Změna č.1 ÚP Přelouč je spojena s trvalým záborem ZPF u zastavitelných ploch pro
bydlení BI a BV v rozsahu 2,01 ha. Z toho 0,16 ha se týká 2. třídy ochrany u zastavitelné
plochy Z1(1.). Zbývajících 1,85 ha ZPF se vztahuje k půdám nižších tříd ochrany převážně
4. a 5. třídy ochrany.
Zastavitelné plochy Z37(1.) - DS a Z37(1.)a,b,c,d – BI nepředstavují nový zábor ZPF
vzhledem k tomu že jsou již obsaženy ve vydaném ÚP, jako zastavitelná plocha Z37 a
změna č. 1. ÚP řeší pouze jejich vnitřní uspořádání.
Též koridory pro cyklistické stezky, trasy a pěší komunikace Z8(1.) – vymezeny jako
VPS a koridory Z9(1.), jsou obsaženy ve vydaném ÚP a změna č.1. ÚP zpřesňuje šířku jejich
vymezení na 10m (výjimečně 15m) a 5m. Kromě toho vypočtený zábor 2,12 ha a 2,96 ha,
nepředstavuje reálnou potřebu území, vzhledem k tomu, že se jedná o koridor a pro
skutečný zábor bude zapotřebí šířka menší, přibližně 2,5 - 3 m tj. cca 30% - 50% rozlohy
koridoru. V případě koridorů Z8(1.) se asi 90% z tohoto reálného záboru se týká nižších tříd
ochrany ZPF. V případě Z9(1.) se asi 40% z tohoto reálného záboru se týká nižších tříd
ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že se jedná o koridor, v rámci kterého se bude řešení
cyklostezek a cyklotras pohybovat, nelze tyto parametry stanovit přesně. Prostorové
parametry koridoru navíc umožňují v podrobnějším měřítku přípravy záměru vlivy na ZPF
dále minimalizovat, výsledný zábor může být proto nižší než provedený odhad.
Koridor Z10(1.) pro dvojité vedení 400 kV bude řešen v rámci úprav stávajícího
vedení VVN. Technické řešení není předmětem návrhu změny č.1 ÚP. Kvalifikovaný odhad
záborů proto nelze provést metodou konkrétní územní konfrontace záměru a tříd ochrany
ZPF. Vyhodnocení vlivu záměru na ZPF lze provést až v rámci projektové přípravy záměru.
Závěrem tohoto vyhodnocení lze konstatovat, že návrh změny č.1 ÚP představuje
relativně malý zábor ZPF a vytváří předpoklad k odnětí méně kvalitního ZPF. Návrhy změny
č.1 ÚP není zasahováno do účelových zemědělských komunikací, návrhy navazují na
zastavěné území, či se v něm nacházejí (kromě koridorů dopravní a technické infrastruktury).
V tomto směru tedy nedojde k závažnějšímu ovlivnění organizace na ZPF.
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Odhad záborů ZPF
IDENTIFIKACE
DLE ZMĚNY
Č.1 ÚP

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

orná půda
Z 1(1) - BI

Přelouč

TŘÍDA
OCHRANY
BPEJ

ZÁBOR ZPF(HA)

3

0,3069

2

0,155952

ZÁBOR ZPF ROZLOHA
CELKEM
ZÁMĚRU
(HA)
CELKEM (HA)

0,48

4

0,48

0,019059

Z 37(1) - DS
Z 37a(1) - BI
Z 37b(1) - BI

Přelouč
Přelouč
Přelouč

3

0,053314

5

0,935812

ovocný sad

5

0,002997

orná půda

5

3,336058

orná půda

5

1,886659

zahrada

5

0,729397

ovocný sad

5

0,344394

3

0,972583

5

0,344797
0,957823

0,96

0,537815

0,54

0,54

0,86

0,86

2,12

4,90

2,96

6,87

orná půda

Z 37c(1) - BI

Přelouč

orná půda

Z 37d (1) - BI

Přelouč

orná půda

5

Z 2(1) - BV

Lohenice u
Přelouče

orná půda

4

Z 3(1) - BV

Klenovka

orná půda

5

0,858536

orná půda

4

0,270077

trvalý travní porost

4

0,03719

vodní plocha

4

0,005931

1

0,148025

2

0,048978

4

0,345701

5

0,000494

4

0,027902

5

0,000827

ovocný sad

5

0,015705

trvalý travní porost

4

0,210916

vodní plocha

4

0,001048

orná půda

4

0,1416

zahrada

1

0,000071

trvalý travní porost

4

0,038249

vodní plocha

1

0,017634

3

0,139555

4

0,483692

5

0,087142

4

0,060328

5

0,003389

5

0,031258

1

0,512637

2

0,230963

Lhota pod
Přeloučí

orná půda

Lohenice u
Přelouče

Z 8(1) - DU

Mělice

zahrada

orná půda

Přelouč

zahrada
ovocný sad

Z 9(1) - DU

Přelouč

orná půda
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0,99
3,34
2,96

9,81

1,32

TŘÍDA
OCHRANY
BPEJ

ZÁBOR ZPF(HA)

3

0,82973

4

0,017237

5

0,076108

1

0,065445

4

0,054949

1

0,129715

4

0,018081

1

0,002604

2

0,003974

3

0,032571

1

0,477551

2

0,236707

2

0,001424

4

0,04314

1

0,000218

2

0,197593

4

0,004289

1

0,012941

2

0,001768

Lohenice u
Přelouče

orná půda

4

0,00496

trvalý travní porost

4

0,005916

Z 6(1) - BV

Klenovka

zahrada

5

0,085063

0,09

0,09

Z 7(1) - BV

Štěpánov u
Přelouče

orná půda

4

0,04252

0,04

0,04

IDENTIFIKACE
DLE ZMĚNY
Č.1 ÚP

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

DRUH POZEMKU

zahrada
trvalý travní porost

vodní plocha

orná půda
zahrada
Lhota pod
Přeloučí

trvalý travní porost

vodní plocha

ZÁBOR ZPF ROZLOHA
CELKEM
ZÁMĚRU
(HA)
CELKEM (HA)

J.4. Vyhodnocení vlivu na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Změna č.1 ÚP Přelouč bude spojena s předpokládaným trvalým záborem 1,23 ha
PUPFL. Do lesních porostů zasahují pouze koridory pro cyklostezky a cyklotrasy Z8(1.) a
Z9(1.) v rozsahu 1,87 ha. Také v případě tohoto vyhodnocení platí, že vypočtený zábor
nepředstavuje reálný vliv na PUPFL, vzhledem k tomu že se jedná o koridor a pro skutečný
zábor záměru bude zapotřebí šířka menší, přibližně 2,5 - 3 m tj. cca 30% - 50% rozlohy
rozsahu koridoru. Prostorové parametry koridoru umožňují v podrobnějším měřítku přípravy
záměru vlivy na les dále minimalizovat (využívat lesní a účelové cesty), výsledný zábor
PUPFL může být proto ve svém výsledku nižší než provedený odhad.

Odhad záborů PUPFL
ZÁMĚR - KÓD

Z 8(1) - DS

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

ZÁBOR PUPFL (HA)

Lhota pod Přeloučí

0,17

Lohenice u Přelouče

0,58
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ZÁBOR PUPFL
(HA) CELKEM

ROZLOHA ZÁMĚRU
CELKEM (HA)

1,23

4,90

ZÁMĚR - KÓD

Z 9(1) - TI

K.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

ZÁBOR PUPFL (HA)

Mělice

0,13

Přelouč

0,35

Lohenice u Přelouče

0,61

Přelouč

0,03

ZÁBOR PUPFL
(HA) CELKEM

ROZLOHA ZÁMĚRU
CELKEM (HA)

0,64

6,87

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH

Z hlediska koncepce rozvoje území Přelouče byly celková účelnost využití
zastavěného území a potřeba zastavitelných ploch posouzeny a potvrzeny vydáním ÚP
Přelouč v platném znění. Změna č. 1 ÚP Přelouč tuto koncepci respektuje a v malé míře
doplňuje o zastavitelné plochy pro bydlení typu BI a BV v celkovém rozsahu 2,01 ha.
Z podrobnějšího rozboru však ještě vyplývá, že plochy Z1(1.), Z7(1.) a Z6(1.) o
rozloze 0,61 ha je možno pokládat za korekce nepřesností vydaného ÚP. Zastavitelné
plochy Z37(1.) Z37(1.)a,b,c,d, jsou již obsaženy ve vydaném ÚP a změna č. 1 pouze řeší
jejich vnitřní uspořádání.
Za skutečné vymezení zastavitelných ploch lze pokládat plochy Z3(1.) – 0,86 ha a
Z2(1.) – 0,54 ha, celkem 1,4 ha. Tyto plochy jsou vymezeny na podkladě konkrétních
záměrů občanů Přelouče na výstavbu několika rodinných domů ve dvou vesnických částech
Přelouče. Bez jejich vymezení ve změně č.1 ÚP by se výstavba v jiné lokalitě neuskutečnila.
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L.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

V rámci projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Přelouč byly podány
následující námitky. Bylo o nich rozhodnuto takto:
Námitka č.1
Vodovody a kanalizace
Pardubice
8. 2. 2017
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Rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje
Návrh změny určuje vypracování územní studie s lhůtou pořízení 1 rok pro území Z37 (1.),
Z37a(1.) až Z37d(1.). Stávající regulační plán pro předmětné území Přelouč – Lipiny je stále
platný.
Ve své námitce k veřejnému projednání ze dne 21. 8. 2017 VaK konstatuje, že připomínky,
které podal v rámci společného jednání (stanovisko ze dne 8. 2. 2017), byly zapracovány do
předložené změny č. 1 ÚP.
Odůvodnění:
Návrh změny určuje vypracování územní studie s lhůtou pořízení 1 rok pro území Z37 (1.),
Z37a(1.) až Z37d(1.). Stávající regulační plán Přelouč – Lipiny pro předmětné území je stále
platný. Napojení ploch Z37a(1.) až Z37d(1.) na technickou infrastrukturu se řídí zásadami
uvedenými v regulačním plánu Přelouč – Lipiny. Podrobnosti budou řešeny v územní studii.
Ve své námitce k veřejnému projednání ze dne 21. 8. 2017 VaK konstatuje, že připomínky,
které podal v rámci společného jednání (stanovisko ze dne 8. 2. 2017) byly zapracovány do
předložené změny č. 1 ÚP.

47

Námitka č.2
Vodovody a kanalizace
Pardubice
21.8.2017
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Rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje
Návrh změny určuje vypracování územní studie s lhůtou pořízení 1 rok pro území Z37 (1.),
Z37a(1.) až Z37d(1.). Stávající regulační plán Přelouč – Lipiny pro předmětné území je stále
platný. Napojení ploch Z37a(1.) až Z37d(1.) na technickou infrastrukturu se řídí zásadami
uvedenými v regulačním plánu Přelouč – Lipiny. Podrobnosti budou řešeny v územní studii.
Upozornění na chybějící ochranné pásmo stávající ČOV Přelouč nemá formální náležitosti
námitky a problematika ČOV není předmětem změny č. 1 ÚP, nicméně ochranné pásmo
bude ve stanoveném rozsahu 150m v rámci změny č. 1 ÚP v dokumentaci vyznačeno.
Odůvodnění:
Návrh změny určuje vypracování územní studie s lhůtou pořízení 1 rok pro území Z37 (1.),
Z37a(1.) až Z37d(1.). Stávající regulační plán Přelouč – Lipiny pro předmětné území je stále
platný. Napojení ploch Z37a(1.) až Z37d(1.) na technickou infrastrukturu se řídí zásadami
uvedenými v regulačním plánu Přelouč – Lipiny. Podrobnosti budou řešeny v územní studii,
která bude vypracována ve spolupráci s VaK.
V námitce VaK konstatuje, že připomínky, které podal v rámci společného jednání
(stanovisko ze dne 8. 2. 2017) byly zapracovány do předložené změny č. 1 ÚP.
Přestože upozornění týkající se ochranného pásma stávající ČOV Přelouč nemá formální
náležitosti námitky a ČOV Přelouč není předmětem změny č. 1 ÚP, bude ochranné pásmo
stávající ČOV Přelouč v rámci změn č. 1 ÚP vyznačeno v rozsahu 150m.

M.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

V rámci veřejného projednání změny č. 1 ÚP Přelouč nebyly uplatněny žádné připomínky.
Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání o změně č. 1 ÚP
z důvodů přehlednosti provedeno jako součást kapitoly E. tohoto odůvodnění.
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je

N.

SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK

k.ú.

katastrální území

PÚR ČR

Politika územního rozvoje ČR

OP

ochranné pásmo

ORP

obec s rozšířenou působností

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚÚR

Ústav územního rozvoje

VPO

veřejně prospěšné opatření

VPS

veřejně prospěšná stavba

VVN

velmi vysoké napětí

ZPF

zemědělský půdní fond

ZVN
ZÚR Pk

Zvláště vysoké napětí
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
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