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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. ……..
o vydání Územního plánu Krasíkov.
Zastupitelstvo obce Krasíkov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění,

vydává
Územní plán Krasíkov.
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podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
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1. Vymezení zastavěného území
Řešeným územím Územního plánu Krasíkov je následující katastrální území :
Název katastrálního území
Krasíkov

Číslo

Výměra (ha)

673 200

509,52

Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Nově zastavěné pozemky
byly aktualizovány k datu 1. únor 2019.
Hranice zastavěného území je zakreslena ve Výkrese základního členění území,
dále pak v Hlavním a Koordinačním výkrese. Je také součástí Výkresu předpokládaných
záborů zemědělského půdního fondu.

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce
V rámci územního plánu jsou navržena následující koncepční opatření, která vytvářejí
podmínky pro udržitelný rozvoj území :

A. Příznivé životní prostředí- environmentální pilíř udržitelného rozvoje
- územní systém ekologické stability

- zpřesnění vymezení jednotlivých prvků (index
NP)
- zajištění návaznosti
v sousedních obcích

prvků

na

systém

- vymezení interakčních prvků v rámci ploch
doprovodné zeleně (index X1)

-rozšíření ploch zeleně

- návrh realizace ploch ochranné zeleně
v sousedství sportovních ploch (index ZO)
- návrh ploch veřejné zeleně v sousedství
dopravních ploch (index ZV)
- návrh ploch soukromé a vyhrazené zeleně
v návaznosti na bytovou výstavbu (index ZS)

- návrh protierozního zatravnění

- návrh změny využití ploch zemědělských (NZ)
na plochy smíšené nezastavěného území (NS)

- zlepšení retenční schopnosti krajiny

- návrh plochy pro realizaci retenčních
přehrážek – suchých poldrů (index X2)

- rozšíření distribuce el. energie

- doplnění zásobování v nových zastavitelných
plochách
- rozšíření
(index TI)

- rozšíření systému zásobování vodou a
odkanalizování území

plochy

transformovny

Krasíkov

- doplnění systému v nových zastavitelných
plochách
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B. Hospodářský rozvoj – ekonomický pilíř udržitelného rozvoje
- podpora podnikání
počtu pracovních míst
-zvýšení počtu
obyvatelstva

v území,

ekonomicky

zvýšení

- návrh nových ploch smíšených obytných –
možnost umístění komerčních zařízení a
nerušících výrobních provozů (index SV)

aktivního

- návrh ploch pro bydlení v rodinných domech
(index BI, BV a SV), zamezení migrace
obyvatelstva z obce, možnost přílivu mladých
rodin z jiných sídel

C. Soudržnost společenství obyvatel území- sociální pilíř udržitelného
rozvoje
-vytvoření
podmínek
pro
snížení
vystěhování obyvatelstva prostřednictvím
nabídky zastavitelných ploch pro bydlení
různých forem

-návrh ploch pro bydlení venkovského
městského typu (index BI a BV)

a

- návrh ploch smíšených
venkovských (index SV)

–

-rozšíření služeb občanského vybavení,
rekreace a relaxace obyvatelstva

-

obytných

možnost umístění občanského vybavení
v rámci
ploch
smíšených
obytných
venkovských (index SV)
- rozvoj ploch občanského vybavení –
tělovýchovná a sportovní zařízení (index
OS)
- návrh doplnění nových zemědělských
komunikací – zlepšení prostupnosti krajiny
(index DS3)

2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
2.2.1 Ochrana přírodních hodnot v území
Vodní toky
Řeka Moravská Sázava a její přítoky

-posílení významu vodních toků jako
důležitého přírodního prvku v krajině,
jejich vymezení jako součást biokoridorů
případně doplňkových opatření územního
systému ekologické stability
- zachování přirozeného koryta toků
- zajištění ochrany a doplnění doprovodné
zeleně podél toků

Významný strom
Lípa u kaple

-vysazena v roce 2011 na místě památné
lípy, která byla zasažena bleskem a
následně skácena
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2.2.2 Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území
Archeologické dědictví – naleziště II. kategorie
Krasíkov

– obec

v rámci
každého
objektu,
který
předpokládá realizaci zemních prací, je
nutno postupovat ve smyslu zákona o
státní památkové péči, v platném znění

Památné objekty
kaple Andělů strážných

- barokní, postavena r. 1725

socha sv. Floriána

- u kaple, sv. Florian je patronem obce,
pískovcová,
datace
1828,
socha
restaurována 2008

kaplička

v severní
odsvěcená

sousoší Nejsvětější Trojice

- v jižní části obce u řeky Moravské
Sázavy, datace 1803

krucifix

- u hasičské zbrojnice

části

obce,

klasicistní,

-nepřipouštějí se změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované
historické podoby
- nepřípustná je změna jejich lokalizace
- je nepřípustné umisťovat v jejich bezprostředním sousedství zařízení, případně podpory
liniových staveb technické infrastruktury

3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
3.1 Urbanistická koncepce a kompozice
Plošné uspořádání území
- osu zástavby bude i nadále tvořit krajská silnice II. třídy, vedená zastavěným územím
ve směru sever – jih;
- převážná část zastavěného území bude využita pro různé formy bydlení:
a) bydlení – v rodinných domech – městské
- stabilizované plochy vymezeny v jihozápadní části zastavěného území;
- v návaznosti na stabilizované plochy jsou vymezeny dvě rozvojové plochy – Z9/BI
a Z10/BI;
b) bydlení – v rodinných domech – venkovské
- stabilizované plochy vymezeny v severní, střední a jihovýchodní části zastavěného
území;
- ve střední části je vymezena rozvojová plocha Z5/BV, v jihovýchodní části pak
rozvojová plocha Z13/BV;
c) plochy smíšené obytné – venkovské
- stabilizované plochy vymezeny zejména v severní a severozápadní části zastavěného
území, ojedinělé plochy pak v jeho jižní části ;
- rozvojové plochy navrženy v severní části zástavby – plochy Z1/SV, Z3/SV, Z4a/SV
a Z6/SV;
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- komerční zařízení občanského vybavení i nadále směřovat do sousedství páteřní
komunikace v obci – silnice II. třídy;
- zachovat v řešeném území dva areály občanského vybavení pro tělovýchovná a
sportovní zařízení; areál v sousedství Moravské Sázavy dále prostorově rozvíjet –
zastavitelná plocha Z14/OS; vzhledem k blízkému sousedství ploch pro bydlení
realizovat podél plochy sportoviště na západním okraji zástavby ochrannou a izolační
zeleň (rozvojová plocha Z12/ZO);
- prostorově stabilizovat v řešeném území plochy výroby a skladování
na
severozápadním okraji zastavěného území, dále je již prostorově nerozšiřovat,
důsledně dodržet jejich využití tak, aby bylo slučitelné s funkcí bydlení v sousedství,
postupně toto funkční využití z řešeného území eliminovat, stávající prostory využívat
případně pouze pro skladování;
- plochu bývalé trasy železnice využívat jako plochy zeleně – přírodní, v návaznosti na
stávající obytnou zástavbu pak jako plochy zeleně – soukromé a vyhrazené ( rozvojové
plochy Z15a/ZS a Z15b/ZS);
- v severovýchodní části řešeného území respektovat významnou plochu technické
infrastruktury regionálního významu – plochu transformační stanice 400/110 kV
Krasíkov, umožnit její územní rozvoj (zastavitelné plochy Z18a/TI a Z18b/TI);
- nezastavěné území využívat zejména jako plochy zemědělské, na severovýchodním a
východním okraji pak jako plochy lesní; v sousedství zastavěného území zachovat a
dále rozvíjet plochy smíšené nezastavěného území.
Prostorové uspořádání území
- novostavby i změny staveb musí respektovat stávající způsob zástavby a
architektonickou formu zástavby v předmětné lokalitě. Je třeba klást důraz
zejména:
- na podobné hmotové měřítko zástavby;
- na shodnou orientaci stavby hlavního (obytného, výrobního, apod.) objektu
na parcele vzhledem k přilehlému veřejnému prostranství (ose místní nebo
účelové komunikace);
- na jednotnou výškovou hladinu zástavby;
- na podobný způsob zastřešení stavby;
- na podobnou barvu střešní krytiny v případě uliční zástavby, na shodnou
barvu střešní krytiny v případě jednoho architektonického celku, tzn.
výrobního areálu, zemědělské usedlosti, rekreačního areálu, apod.
V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích výrazných barev (např. zelené,
modré, modrošedé);
- obytnou zástavbu v záplavovém území Moravské Sázavy dále nezahušťovat;
- při zahušťování stabilizovaných ploch pro bydlení v sousedství silnice II. třídy
umisťovat nové obytné stavby ve vzdálenosti minimálně 10m od hranice této
komunikace
- v plochách
pro výrobu a skladování
je nepřípustné umístění výškových
skladovacích objektů (staveb vyšších než 12m).

3.2 Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy zastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy
s rozdílným způsobem využití:
a) plochy bydlení – v rodinných domech – městské (BI)– plochy rodinných domů se
souvisejícími plochami soukromé zeleně s funkcí především okrasnou a rekreační, ne
produkční; funkci bydlení je možné doplnit nerušící obslužnou funkcí místního
významu;
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b) plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV)– plochy rodinných domů
s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících
obslužných funkcí místního významu;
c) plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – jsou využívané pro bydlení v rodinných
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a
nerušící výrobní činnosti;
d)plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – plochy nekomerční
občanské vybavenosti, sloužící například pro veřejnou správu, sociální služby,
zdravotnictví, školství;
e)plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – plochy
komerční občanské vybavenosti, sloužící zejména pro maloprodej, veřejné ubytování a
stravování, poskytování nevýrobních služeb;
f) plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – v předmětném
území plochy sportovního areálu zahrnujícího fotbalové hřiště, univerzální hřiště pro
míčové hry, tenisové kurty a dětské hřiště;
g) plochy výroby a skladování – skladování (VK) – plochy skladových areálů bez výrobní
činnosti;
Současně v zastavěném i nezastavěném
s rozdílným způsobem využití:

území

se

nacházejí

následující

plochy

h) plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS 1-4) – zahrnují pozemky silnic II. a III.
třídy, místních a účelových komunikací včetně pozemků, na kterých jsou umístěny
součásti těchto silnic, jako např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a
izolační zeleň, a také pozemky dopravních zařízení a dopravního vybavení, tzn.
autobusové zastávky, odstavná a parkovací stání, apod.;
ch) plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) – zahrnují obvod dráhy včetně
náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, pozemky zařízení
pro železniční dopravu jako jsou železniční stanice, zastávky, nástupiště, provozní
budovy a přístupové cesty k nim;
i) plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) – plochy areálů technické
infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích, na energetických sítích,
telekomunikační zařízení, apod.;
j) veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) – významné plochy zeleně v sídlech veřejně
přístupné a většinou parkově upravené;
k) plochy zeleně – z toho:
k1) soukromé a vyhrazené (ZS) – plochy zeleně veřejně nepřístupné, obvykle
oplocené, převažuje produkční funkce zeleně nad rekreační;
k2) plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO) – plochy speciálně navržené zeleně za
účelem eliminace negativních dopadů ploch výroby nebo dopravy na okolní území;
k3) plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) – plochy udržované v přírodě blízkém
stavu;
l) plochy specifické – plochy doprovodné zeleně (X1)- plochy zapojující liniové plochy
dopravní infrastruktury do krajiny, plochy plnící funkci interakčních prvků
v krajině;
m) plochy specifické – protipovodňová opatření (X2) - plochy vodních děl a související
zeleně, které slouží k protipovodňové ochraně území;
n)plochy

vodní

a

vodohospodářské (W) – plochy
(řeky,potoky, rybníky).

s vodohospodářskou

funkcí

Plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezovány pouze v nezastavěném
území jsou popsány v kapitole 5. této textové zprávy.
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3.3 Vymezení zastavitelných ploch
V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z1/ SV
Název lokality: U Tatenic
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Specifické podmínky:
- nejsou
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: pro zpřístupnění plochy je navrhována realizace nové místní
komunikace Z2/DS3
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden jižně od lokality
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 165, v případě potřeby je navrhována realizace
nové TS – T1
Výměra lokality: 0,83 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z2/DS3
Název lokality: U zastavitelných ploch Z1/SV a Z3/SV
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)
Specifické podmínky:
- realizace nové místní komunikace s cílem zpřístupnění navrhovaných zastavitelných
ploch
Výměra lokality: 0,15 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z3/ SV
Název lokality: Severní okraj
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Specifické podmínky: při umisťování konkrétních objektů v lokalitě respektovat
komunikační vedení včetně jeho ochranného pásma
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: pro zpřístupnění plochy je navrhována realizace nové místní
komunikace Z2/DS3
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad veden východně od lokality
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Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 165, v případě potřeby je navrhována realizace
nové TS – T1
Výměra lokality: 0,36 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z4a/SV
Název lokality: U prodejny potravin
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Specifické podmínky: při umisťování konkrétních objektů v území respektovat průběh
sítí technické infrastruktury (komunikační vedení, vodovod,
elektrické vedení) včetně jejich ochranných pásem
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího
jižního okraje
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou plochou
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 165, v případě potřeby je navrhována realizace
nové TS – T1
Výměra lokality: 0,83 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z5/BV
Název lokality: Krasíkov - severovýchod
Stávající využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Navrhované funkční využití :

bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)

Specifické podmínky: při umisťování konkrétních objektů v lokalitě respektovat
komunikační vedení a veřejnou kanalizaci včetně jejich ochranných
pásem
- plochou prochází hranice zvláštní povodně
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího
severního okraje
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází podél hranic plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 165
Výměra lokality: 0,10 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z6/SV
Název lokality: U staré trati
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
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Navrhované funkční využití :

plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Specifické podmínky: respektovat plochu lokálního biocentra, které je vymezeno
východně od předmětné zastavitelné plochy
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího
jižního okraje
Zásobování vodou:z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 165
Výměra lokality: 0,64 ha
ZASTAVITLENÁ PLOCHA Z7a/BV
Na základě projednání vypuštěna z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu.
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z9/BI
Název lokality: Nad fotbalovým hřištěm
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

bydlení v rodinných domech – městské (BI)

Specifické podmínky:
-při umisťování konkrétních objektů v předmětné ploše respektovat
komunikačního a elektrického vedení včetně jejich ochranných pásem

průběh

- podél stabilizované plochy sportoviště, které se nachází v přímém sousedství
navrhované plochy pro bydlení, realizovat ochrannou zeleň
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího
východního okraje
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 543
Výměra lokality: 1,19 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z10/BI
Název lokality: Na větru
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

bydlení v rodinných domech – městské (BI)

Specifické podmínky: na okraji plochy případně západně od plochy v nezastavěném
území vysadit zeleň z důvodu ochrany před větrem
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: pro zpřístupnění plochy je navrhována realizace nové komunikace
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Z11/DS3
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 145
Výměra lokality: 1,12 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z11/ DS3
Název lokality: U zastavitelné plochy Z10/BV
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :
komunikace (DS3)

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové

Specifické podmínky:
- realizace nové místní komunikace s cílem zpřístupnění navrhovaných zastavitelných
ploch
Výměra lokality: 0,26 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z13/BV
Název lokality: Na bouračce
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití :

bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)

Specifické podmínky: respektovat průběh lokálního biokoridoru podél východní hranice
plochy
- zastavitelná plocha se nachází v ploše zvláštní povodně
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace dovedené k jižnímu
okraji rozvojového území
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od plochy
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 145
Výměra lokality: 0,15 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z14/OS
Název lokality: U Moravské Sázavy
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Navrhované funkční využití :
(OS)

občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Specifické podmínky:
- využití plochy je pouze podmíněně přípustné, vzhledem k tomu, že se nachází
v záplavovém území a je podmíněno souhlasem příslušného vodoprávního úřadu.
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V záplavovém území nebudou moci být realizovány stavby, které by mohly mít
negativní vliv na odtokové poměry v dané lokalitě jako jsou stavby budov,
přístřešků s pevnými zdmi, pevné ploty a další podobné překážky.
-

při umisťování konkrétních objektů v lokalitě
infrastruktury včetně jejich ochranných pásem

respektovat

průběh

technické

Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávající komunikace vedené podél jejího
východního okraje
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází plochou
Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV Tatenice
Zásobení el. energií: ze stávající TS 543
Výměra lokality: 0,45 ha

ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z18a,b/TI
Název lokality: Transformovna Krasíkov
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)

Specifické podmínky:
- územní rozvoj transformovny Krasíkov
Zajištění veřejné infrastruktury:
Dopravní napojení: plocha je přístupná ze stávajících komunikací dovedených k jejímu
západnímu a východnímu okraji
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad doveden k západní hranici
plochy
Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů
Zásobení el. energií: vlastní v areálu
Výměra lokality:2,56 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z19a,b/ DS3
Název lokality: U transformovny Krasíkov
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :
komunikace (DS3)

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové

Specifické podmínky:
- realizace objízdné komunikace kolem transformovny Krasíkov vyvolaná jejím
prostorovým rozšířením
Výměra lokality: 0,58 ha
Do návrhu územního plánu byly zapracovány zastavitelné plochy určené pro doplnění
zemědělských komunikací v nezastavěném území, jejich konkrétní vedení bylo vymezeno
v rámci provedených komplexních pozemkových úprav. Jedná se o následující plochy:
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ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20a/DS3
Název plochy: U Žichlínka
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující pozemky v severozápadní
nezastavěného území obce

části

Výměra plochy:0,09 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20b/DS3
Název plochy: U Tatenic I
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující
nezastavěného území nad vodojemem

pozemky

v severní

části

Výměra plochy:1,20 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20c/DS3
Název plochy: V rovinách
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace
nezastavěného území obce

zpřístupňující

pozemky

v západní

části

Výměra plochy:0,13 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20d/DS3
Název plochy: U železniční vlečky
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace podél železniční vlečky do rozvodny Krasíkov

Výměra plochy:0,50 ha
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ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20e/DS3
Název plochy: U železniční trati
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující pozemky v jihozápadní
nezastavěného území obce

části

Výměra plochy:2,42 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20f/DS3
Název plochy: K Třebařovu
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující pozemky v jižní části nezastavěného
území obce

Výměra plochy:0,21 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20g/DS3
Název plochy: Nad fotbalovým hřištěm
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ), plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace
nezastavěného území obce

zpřístupňující

pozemky

ve

střední

části

Výměra plochy:0,53 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20h/DS3
Název plochy: U Tatenic II
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující pozemky v severovýchodní
nezastavěného území obce

části

Výměra plochy:0,12 ha
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ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20ch/DS3
Název plochy: Nad starou železniční tratí
Stávající využití: plochy zemědělské (NZ)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace
nezastavěného území obce

zpřístupňující

pozemky

ve

střední

části

Výměra plochy:0,36 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20i/DS3
Název plochy: Nad č.p. 7
V průběhu projednávání návrhu záměr realizován.
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20j/DS3
Název plochy: Ke Koruně I
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace zpřístupňující pozemky v jižní části nezastavěného
území obce

Výměra plochy:0,40 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20k/DS3
Název plochy: Ke Koruně II
Stávající využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití :

dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové
komunikace (DS3)

Specifické podmínky:
-

realizace účelové komunikace
nezastavěného území obce

zpřístupňující

pozemky

v jihovýchodní

části

Výměra plochy:1,00 ha
ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z20l/DS3
Název plochy: Nad novou tratí
V průběhu projednávání návrhu záměr realizován.
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3.4 Vymezení ploch přestavby
Číslo plochy přestavby: P1
Název:

U železniční trati

Stávající funkční využití: zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV)
Navrhované funkční využití :
dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice
(DS1)
Popis:
-

zlepšení směrových parametrů
zastavěného území obce

vedení

silnice

II.

třídy

na

jižním

okraji

Výměra lokality:0,05 ha
Číslo plochy přestavby: P2
Název:

U silnice II. třídy

Stávající funkční využití:
dopravní infrastruktura
(DS1)

– silniční – krajská silnice

Navrhované funkční využití : zeleň – na veřejných prostranstvích (ZV)
Popis:
-

využití plochy původního vedení silnice II. třídy pro veřejné prostranství –
veřejnou zeleň

Výměra lokality:0,07 ha
Číslo plochy přestavby: P3a,b
Název:

Bývalý zemědělský areál

Stávající funkční využití: plochy výroby a podnikání (V) - chemický průmysl
Navrhované funkční využití : výroba a skladování – skladování (VK)
Popis:
-

změna využití výrobního areálu v sousedství obytné zástavby pouze pro účely
skladování, případně řemeslné výroby. Změna je navrhována z důvodu ochrany
veřejného zdraví, u stávajícího provozu není dodržena jeho slučitelnost s funkcí
bydlení, která je v řešeném území primární

Výměra lokality:0,22 ha (P3a) + 0,25 ha (P3b)

3.5 Vymezení systému sídelní zeleně
- plochy systému sídelní zeleně jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy
s rozdílným způsobem využití:
a) zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) – plochy zahrad a ovocných sadů většího
rozsahu v zastavěném území nebo jeho
sousedství,
v současné
době
obtížněji
dostupné z hlediska veřejné infrastruktury
nebo
v důsledku
zákonných
omezení
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nevhodné pro výstavbu, v etapě návrh také
plochy určené pro rozvoj zázemí nových
obytných ploch;
b) zeleň – ochranná a izolační (ZO)– plochy zeleně plnící hygienickou funkci např.
v ochranných pásmech areálů zemědělské
výroby,
v sousedství
areálů
průmyslové
výroby, u ploch dopravy, apod.;
c) zeleň – přírodního charakteru (ZP)– plochy zeleně plnící zejména ekologicky
stabilizační funkci v zastavěném území nebo
v jeho sousedství
c) veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) - veřejně přístupná zeleň sloužící ke
každodenní rekreaci obyvatel;
-

podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této
textové části;

-

další vhodná opatření v zastavěném území z hlediska systému sídelní zeleně:
a) na nových zastavitelných plochách a v jejich kontaktním okolí pokud možno
zachovat vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit
jejich ochranu před poškozením během stavebních prací;
b) ve vhodných částech nových zastavitelných ploch realizovat výsadbu dřevin
nových, stanovištně příslušných.

V územním plánu jsou konkrétně rozvíjeny následující plochy sídelní zeleně:
Zastavitelná plocha: Z4b/ZS
Název lokality:

U zastavitelné plochy Z4a/BV

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Specifické podmínky:
-

plocha v záplavovém území Moravské Sázavy navrhovaná využít jako související
zeleň k zastavitelné ploše Z4a/BV

Výměra lokality:0,10 ha
Zastavitelná plocha: Z7b/ZS
Na základě projednání vypuštěna z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu.
Zastavitelná plocha: Z8/ZS
Název lokality:

U staré trati

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Specifické podmínky:
-

neudržovaná plocha v sousedství bývalé trati, využít jako související zeleň ke
stávající smíšené obytné venkovské ploše v sousedství

Výměra lokality:0,20 ha
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Zastavitelná plocha: Z12/ZO
Název lokality:

U fotbalového hřiště

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Navrhované funkční využití: zeleň – ochranná a izolační (ZO)
Specifické podmínky:
-

realizace ochranné zeleně podél severní, východní a jižní hranice sportoviště,
eliminace negativního vlivu na stabilizované i navrhované plochy bydlení v
sousedství

Výměra lokality:0,40 ha
Zastavitelná plocha: Z15/ZS
Název lokality:

U bývalého strážního domku I

Stávající funkční využití: dopravní infrastruktura – železniční (DZ)
Navrhované funkční využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Specifické podmínky:
-

neudržovaná plocha zeleně v trase staré železniční trati, využít jako související
zeleň ke stávající ploše bydlení v sousedství

Výměra lokality:0,10 ha
Zastavitelná plocha: Z16/ZS
Název lokality:

U bývalého strážního domku II

Stávající funkční využití: dopravní infrastruktura – železniční (DZ)
Navrhované funkční využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Specifické podmínky:
-

neudržovaná plocha zeleně v trase staré železniční trati, využít jako související
zeleň ke stávající ploše bydlení v sousedství

Výměra lokality:0,33 ha
Zastavitelná plocha: Z17/ZS
Název lokality:

K Třebařovu

Stávající funkční využití: dopravní infrastruktura – železniční (DZ)
Navrhované funkční využití: zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Specifické podmínky:
-

neudržovaná plocha v sousedství bývalé trati, využít jako související zeleň ke
stávající smíšené obytné venkovské ploše v sousedství

Výměra lokality:0,10 ha
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4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
4.1 Koncepce občanského vybavení
- zajistit zachování stabilizovaných ploch občanského vybavení v obci a to jak pro
veřejnou infrastrukturu (úřadovna obecního úřadu, knihovna, hasičská zbrojnice)
doplněnou o komerční zařízení (prodejna potravin a smíšeného zboží), tak i pro
tělovýchovná a sportovní zařízení;
- rozšířit sportovní plochy u Moravské Sázavy – zastavitelná plocha Z14/OS;
- obnovit funkci pohostinství v obci – u silnice II. třídy;

- nové objekty občanského vybavení – např. nevýrobních služeb, maloobchodu,

veřejného ubytování a stravování směřovat na výše uvedené stabilizované plochy
občanského vybavení a také do ploch smíšených obytných – venkovských (index SV).

4.2 Koncepce dopravy
- provést směrovou úpravu na silnici II/368 v jižní části řešeného území – plocha
přestavby P1
- realizovat navrhované doplnění místních komunikací, navržené za účelem dopravního
napojení nových zastavitelných ploch (rozvojové plochy – Z2/DS3, Z11/DS3 a
Z19a,b/DS3)
- doplnit síť zemědělských komunikací v nezastavěném území ( rozvojové plochy Z20ach/DS3 a Z20j-k/DS3)
- dopravní závady na místních komunikacích řešit jejich dopravním zklidněním a
doplněním o jednotlivé prvky dopravního zklidnění, dobudování výhyben a osazení
silničních zrcadel v místě nevyhovujícího rozhledu;
- stávající místní komunikace upravovat ve stávajících trasách a tyto úpravy směřovat
ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a
dodržování kategorijních šířek. Zaslepené obousměrné komunikace delší než 50 m je
navrženo doplnit o obratiště pro vozidla typově pro svoz odpadků nebo vozidla
hasičská;
- pro potřeby zpřístupnění jednotlivých stavebních pozemků v jednotlivých rozvojových
plochách doplnit síť místních komunikací, při jejich návrhu je třeba brát zřetel na
návrh prvků dopravního zklidnění a řešení problematiky dopravy v klidu při zajištění
požadavků na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů
(hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu);
- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované
parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Nutné je
zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu s platným normativním
požadavkem;
- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé
skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m
a končící nejdále 50 m od stavby;
- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
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šířku snížit až na 10,5 m;
-nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 6,5 m.

4.3 Koncepce vodního hospodářství
- obec má vybudovaný systém zásobování vodou z veřejného vodovodu, vydatnost
vodního zdroje i akumulace je dostatečná pro uvažovaný rozvoj území;
- navrhovaná doplnění vodovodních systémů, potřebná pro realizaci zástavby
v rozvojových plochách, je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou dokumentací při
konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované zásobovací řady;
- v zastavěném území obce musí být vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 –
zásobování požární vodou;
- pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná
místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží;
- koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci je navržena v souladu s PRVK
Pardubického kraje, v obci byla realizována splašková kanalizace, zakončená čistírnou
odpadních vod v sousední obci Tatenice; na veřejnou kanalizaci budou napojeny také
navrhované rozvojové plochy;
- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby
nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient
z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro
vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině.

4.4 Koncepce zásobování el. energií
- respektovat koridor CT 1 určený pro průběh dvojitého vedení 400kV Týnec –
Krasíkova a Krasíkov – Prosenice;
Označení koridoru: CT1
Účel vymezení koridoru: vedení stavby technické infrastruktury – dvojitého vedení 400
kV
Šířka koridoru: dle grafické části 200 – 270 m
Podmínky využití území v trase koridoru:
- v koridoru je nepřípustné provádět změny v území a povolovat takové stavby, které
by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily umístění stavby elektrického
vedení
Platnost koridoru:
-

po realizaci stavby elektrického vedení potřeba vymezení koridoru pro vedení
technické infrastruktury v území zaniká

- pro související rozšíření transformační stanice 400/110 kV Krasíkov byla vymezena
zastavitelná plocha Z19a,b/TI;
- u stávajícího systému VN, který se bezprostředně podílí na zásobování řešeného
území, je nutné při umisťování konkrétních staveb dodržet ochranné pásmo od vedení
VN (konkrétně se jedná o umisťování staveb v rozvojových plochách Z7a/BV a
Z9/BI);
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- pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za
výkonově vyšší jednotky;
- územně chránit plochu pro umístění nové transformační stanice T1 na severozápadním
okraji zastavěného území včetně jejího přívodního vedení;
- rozvodný systém NN u větší soustředěné bytové výstavby řešit zemním kabelovým
vedením.

4.5 Koncepce zásobování teplem
- objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem – zemní plyn, el.
energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.;

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které
při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí.

4.6 Koncepce veřejných prostranství
- veřejná prostranství (náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání) jsou
v předkládaném územním plánu řešeny následujícím způsobem:
a) regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití uvádějí v rámci
přípustného využití možnost realizace nových ploch veřejných prostranství, jedná
se zejména o plochy občanského vybavení, bydlení a plochy smíšené obytné
venkovské;
b) v grafické části jsou konkrétně vymezeny stabilizované plochy veřejných
prostranství – veřejné zeleně;
c) pro rozvoj veřejného prostranství – veřejné zeleně (ZV) je navrhováno využít
plochu přestavby P2.

5.Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobně
5.1 Koncepce uspořádání krajiny
- plochy nezastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy
s rozdílným způsobem využití:
a) plochy krajinné zeleně:
a1) plochy lesní (NL) – plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci;
a2) plochy zemědělské (NZ) – plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované;
a3) plochy přírodní (NP) – plochy s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou
ochrany přírodních prvků;
a4) plochy smíšené nezastavěného území (NS) – plochy funkčně jednoznačně
nevyhraněné, v řešeném území se jedná zejména o smíšení ploch přírodních a
zemědělských;
b)plochy vodní a vodohospodářské (W) – plochy s vodohospodářskou funkcí (řeky,
potoky, rybníky)
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Podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této
textové části.
Vhodná opatření v krajině:
- obnovení tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic
pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, dub, buk, javor, jasan), přitom
budou respektovány stávající významné stromy a skupiny stromů, které
spoluvytvářejí charakter krajiny;
- doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest
(stávajících i navržených); v územním plánu navržené plochy změn jsou označeny
jako lokality K1a-c/X1 a K1e-g/X1; záměr v rozvojové ploše K1d/X1 byl v průběhu
projednání návrhu územního plánu již realizován;
- doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u
vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, keřové k patám stožárů elektrického vedení
apod.;
- pro ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra.
Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu.
V územním plánu je konkrétně vymezovány následující nové plochy lesní:
Číslo lokality: K4a,b/NL
Název lokality: U Zbořeniště
Navrhované funkční využití: plochy lesní
Podrobnější popis: zajištění kompaktnosti lesních porostů ve střední části řešeného
území
Výměra lokality: 2,01 ha

5.2 Koncepce územního systému ekologické stability
Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES– plochy biocenter a trasy
biokoridorů, které budou respektovány.
V řešeném území se jedná o následující prvky:
a) prvky lokálního systému ekologické stability
-

podél toku řeky Moravské Sázavy je vymezen lokální biokoridor – vodní a mokřadní
LK 1a, resp. LK 1b s vloženými lokálními biocentry LC 1 „U staré železniční trati“ a LC
2 „U tunelu“;

-

souběžně s vodním lokálním biokoridorem je východně od něho veden lesní lokální
biokoridor LK 2a, resp. LK 2b se společnými vloženými lokálními biocentry LC1 a LC
2;

na západním okraji řešeného území je podél Lubnického potoka veden vodní lokální
biokoridor LK 8-9.
Plochy prvků územního systému ekologické stability jsou v územním plánu vymezeny
jako plochy přírodní (NP).
Plochy prvků územního systému ekologické stability jsou v řešeném území již
funkční.
-
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Na plochách prvků územního systému ekologické stability a v jejich blízkosti je
nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení
ekologické stability. Veškeré zásahy musí být koordinovány s příslušným orgánem
ochrany přírody a krajiny.
Podrobnější popis prvků územního systému ekologické stability včetně provedených
úprav oproti platné územně plánovací dokumentaci je uveden v kapitole 7.6 Textové
části – odůvodnění tohoto územního plánu.
Interakční prvky
- budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (drobné
vodoteče, meze apod.).

5.3 Koncepce prostupnosti krajiny
- regulativy ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území umožňují trasovat
účelové komunikace, sloužící k zpřístupnění nezastavěného území, téměř kdekoli
v krajině, čímž je umožněno vytvářet varianty podle konkrétních potřeb území;
- do územního plánu je zapracováno rozšíření sítě zemědělských komunikací, které
vychází ze zpracovaných pozemkových úprav v území, rozvojové plochy jsou označeny
jako Z20a –ch/DS3, Z20j/DS3 a Z20k/DS3.

5.4 Koncepce protierozních opatření a ochrany před povodněmi
- protierozní ochranu v území je třeba zajistit změnou osevních postupů s vyloučením
erozně nebezpečných plodin, ochranným zatravněním a návrhem protierozních
technických prvků;

- navrhované konkrétní plochy ochranného protierozního zatravnění jsou v grafické části
označeny jako K3a-f/NS a K3h/NS. Záměr v rozvojových plochách K3g/NS, K3i/NS a
K3j/NS byl v průběhu projednání návrhu územního plánu již realizován.

Severozápadně od zastavěného území je vymezena konkrétní plocha již realizovaných
protipovodňových opatření – plocha s rozdílným způsobem využití „ Plochy specifické –
protipovodňová opatření – X2“ .
Číslo lokality: K2a,b/X2 - v průběhu projednání záměr realizován

- v jihozápadní části řešeného území je v délce 200 m vedeno hlavní odvodňovací

zařízení Libnik. Z důvodu jeho správy a údržby je doporučováno zachovat na obě strany
tohoto potrubí nezastavěný manipulační pruh o šířce 4m. Dále je doporučeno
nevypouštět do tohoto zařízení žádné odpadní ani dešťové vody a vysazovat podél něj
doprovodnou zeleň.
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)
6.1 Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v řešeném území:
1. Plochy bydlení
1.A – bydlení – v rodinných domech – městské – BI
1.B – bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV
2. Plochy smíšené obytné
2. A – plochy smíšené obytné – venkovské - SV
3. Plochy občanského vybavení
3.A – občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV
3.B – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - OM
3.C - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS
4. Plochy výroby a skladování
4.A – výroba a skladování – skladování-VK
5. Plochy dopravní infrastruktury
5.A – dopravní infrastruktura – silniční –silnice II. třídy – DS1
5.B – dopravní infrastruktura – silniční – silnice III. třídy – DS2
5.C – dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové komunikace – DS3
5.D – dopravní infrastruktura – silniční – plochy dopravy v klidu – DS4
5.E – dopravní infrastruktura – železniční – DZ
6. Plochy technické infrastruktury
6.A – technická infrastruktura – inženýrské sítě- TI
7. Plochy veřejných prostranství
7.A – veřejná prostranství – veřejná zeleň - ZV
8. Plochy sídelní zeleně
(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle
přílohy č. 7, část I, odst. 1, písm. c vyhlášky č. 500/2006 Sb.)
8.A – zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS
8.B – zeleň – ochranná a izolační – ZO
8.C – zeleň –přírodního charakteru - ZP
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9.Plochy krajinné zeleně
9.A – plochy lesní – NL
9.B – plochy zemědělské - NZ
9.C – plochy přírodní – NP
9.D – plochy smíšené nezastavěného území – plochy přírodní a zemědělské - NS
10. Plochy specifické
10.A - plochy specifické – doprovodná zeleň – X1
10.B - plochy specifické – protipovodňová opatření – X2
10.C - plochy specifické – zbořeniště – X3
11. Plochy vodní a vodohospodářské
11.A – plochy vodní a vodohospodářské - W

6.2 Stanovení podmínek pro využití ploch:
Poznámka:
a) pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani podmíněně
přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti s hlavním
využitím;
b) vystínované pojmy jsou podrobněji popsány v kapitole 6.3 této Textové části.

1.PLOCHY BYDLENÍ
1.A – BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ - BI
Hlavní využití:
- rodinné domy (samostatně stojící, řadové).
Přípustné využití:
- soukromá zeleň (oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační včetně vodních
prvků);
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
- související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);
- doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény,
kůlny, skleníky; kůlny lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor
pozemku;
- prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe
(praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata), apod. integrované do
jedné stavby s funkcí bydlení;
- veřejná prostranství.
Podmíněně přípustné využití:
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují
podmínky prostorové regulace;
- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace;
- stavby pro maloobchod, pokud jsou umístěny v takovém místě plochy,kde jejich
provozem (zásobování) nedochází k navýšení dopravní zátěže v předmětném území
(nejlépe v okrajové části obytného území u páteřní komunikace);
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být
narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – v případě potřeby
realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně;
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-

stavby a zařízení pro chov exotického zvířectva (včetně ptactva) – musí být
prokázáno, že jejich provozem nedojde k negativnímu ovlivnění pohody bydlení u
sousedních objektů.

Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou s bydlením slučitelné a to zejména:
- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu;
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace,
kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst), hromadné garáže, odstavování
nákladních vozidel;
- skladovací objekty (vyjma stodol), stavby a zařízení pro velkoobchod;
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např.
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí);
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem;
- zařízení veřejného ubytování, které nemá charakter rodinného penzionu a
hostinská činnost;
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména
škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování voda a
pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
pro bydlení v zákonných předpisech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- výšková regulace –maximálně 9m;
- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků – minimálně 900 m2;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%.

1. B - BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ - BV
Hlavní využití:
- rodinné domy (samostatně stojící, řadové);
- hospodářské zázemí obytného objektu v rozsahu pro samozásobení.
Přípustné využití:
- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady);
- doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény,
kůlny, skleníky, stavby pro chovatelství pro samozásobení; kůlny a stavby pro
chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku
z veřejného prostranství;
stodoly;
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
- související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území;
- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních
chalup, ne rekreačních chat);
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují
podmínky prostorové regulace;
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být
narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení,
výsadbu izolační zeleně;
- cyklostezky, cyklotrasy;
- stavba rodinného penzionu;
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-

stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb;
veřejná prostranství;
vodní toky a plochy.

Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení pro chov exotického zvířectva (včetně ptactva) – musí být
prokázáno, že jejich provozem nedojde k negativnímu ovlivnění pohody bydlení u
sousedních objektů.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou s bydlením slučitelné a to zejména:
- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu;
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace,
kapacitní parkoviště- více jak 20 parkovacích míst), hromadné garáže, odstavování
nákladních vozidel;
- skladovací objekty (vyjma stodol), stavby a zařízení pro velkoobchod;
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např.
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí);
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem;
- zařízení veřejného ubytování, které nemá charakter rodinného penzionu a
hostinská činnost;
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména
škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování voda a
pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
pro bydlení v zákonných předpisech.
Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně 9 m;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 40%;
- struktura a způsob nové zástavby i změn dokončených staveb ve stabilizovaných
lokalitách bude vycházet z charakteru této lokality.

2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
2. A PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ - SV
Hlavní využití:
-stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi, a to
zejména:
- stavby pro bydlení;
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb;
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru.
Přípustné využití:
- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady);
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);
- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly;
- doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky
dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady,
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-

bazény, kůlny, skleníky; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo
pohledově exponovaný prostor pozemku;
stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních
chalup, ne rekreačních chat);
veřejná prostranství;
vodní toky a plochy;
hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být
narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení,
výsadbu izolační zeleně.

Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru opravárenských služeb, drobné výroby a
výrobních služeb.
Podmínka:
- realizací ani provozem pozemků, staveb a zařízení nesmí dojít k narušení kvality
užívání okolních staveb pro bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, snížení oslunění obytných místností
- realizací ani provozem pozemků, staveb a zařízení nesmí dojít k podstatnému
zvýšení dopravní zátěže v předmětném území (více jak 10 vozidel denně).
Nepřípustné využití:
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní
parkoviště- více jak 20 parkovacích míst);
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např.
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí);
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem;
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou
s bydlením slučitelné v případě, že jejich vliv přesahuje hranice pozemku investora
stavby nebo zařízení.
Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně 9m;
- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků – minimálně 1 400 m2;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30%;
- struktura a způsob nové zástavby i změn dokončených staveb ve stabilizovaných
lokalitách bude vycházet z charakteru této lokality.

3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
3. A OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV
Hlavní využití:
- stavby pro veřejnou infrastrukturu, a to zejména :
-

stavby
stavby
stavby
stavby
stavby

pro
pro
pro
pro
pro

vzdělávání a výchovu;
kulturu;
zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu;
veřejnou správu;
ochranu obyvatelstva.

Přípustné využití:
- stavby pro veřejnou administrativu;
- stavby pro obchodní prodej;
- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby;
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-

stavby pro veřejné stravování;
stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, a to zejména hřiště, sportovní haly,
fitnesscentra, koupaliště a jejich zázemí (klubovny a šatny);
související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);
plochy vyhrazené zeleně;
veřejná prostranství;
v každém zařízení maximálně jeden byt majitele provozovaného zařízení;
cyklostezky a cyklotrasy;
vodní toky a plochy.

Nepřípustné využití:
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní
parkoviště- více jak 20 parkovacích míst);
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např.
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí);
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace,
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací,
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití;
- nové samostatné objekty pro bydlení;
- nové objekty pro rekreaci;
- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu.
Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně 12 m, výjimka je přípustná pouze v případě vytváření
nové pohledové dominanty v území;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%.

3. B- OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM
Hlavní využití:
-

stavby občanského vybavení komerčního charakteru, a to zejména:
-

stavby
stavby
stavby
stavby

pro
pro
pro
pro

veřejnou administrativu
obchodní prodej
nevýrobní a opravárenské služby
veřejné stravování

Přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst)
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území)
- plochy vyhrazené zeleně
- veřejná prostranství
- vodní plochy a toky
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště
- stavby pro ochranu obyvatelstva
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení
- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení
- cyklostezky a cyklotrasy
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-

stavby pro bydlení s integrovanou (sloučenou v jeden celek) občanskou vybaveností
(např. provozovna kadeřnictví spojená s bydlením)

Nepřípustné využití:
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např.
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí)
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace,
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací,
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití
- nové samostatné objekty pro bydlení
- nové objekty pro rekreaci
Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – maximálně 12 m
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

3. B – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OS
Hlavní využití:
-

stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, a to zejména:
-

hřiště;
tělocvičny;
fitnesscentra;
koupaliště;
kluziště;
klubovny a šatny.

Přípustné využití:
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení;
- stavby pro veřejné ubytování a stravování;
- stavby pro maloobchod;
- vyhrazená zeleň a veřejná zeleň;
- vodní plochy a toky;
- areály zdraví;
- veřejná tábořiště;
- venkovní scény, taneční parkety;
- cyklostezky a cyklotrasy
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využití:
- stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu;
- nové samostatné stavby pro trvalé bydlení;
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace,
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací,
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití.
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Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace –přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%.

4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
4.A – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – PLOCHY SKLADOVÁNÍ - VK
Hlavní využití:

-

stavby pro skladování
skladování výrobků a materiálů na volném prostranství

Podmínka: vzhledem k poloze areálu u místní a účelové komunikace budou pro zavážení
do areálu využívána pouze nákladní vozidla ne kamiony (tzn. tahače s přípojným
vozidlem).
Přípustné využití:
-

vyhrazená a izolační zeleň;
související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst);
související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území).
Podmíněně přípustné využití:

-

stavby pro podnikatelskou činnost v oboru opravárenských služeb, drobné výroby a
výrobních služeb.
Podmínka:
- realizací ani provozem pozemků, staveb a zařízení nesmí dojít k narušení kvality
užívání okolních staveb pro bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, vibrací, čistoty
ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů, snížení oslunění obytných místností
- realizací ani provozem pozemků, staveb a zařízení nesmí dojít k podstatnému
zvýšení dopravní zátěže v předmětném území (více jak 10 vozidel denně).

Nepřípustné využití:
-

stavby pro bydlení a rekreaci;
stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu;
stavby pro živočišnou výrobu.

Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – dle technologické potřeby, nepřipouští se vytváření stavební
dominanty v území;
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 45%;
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 20%.

5. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
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5. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – SILNICE II. TŘÍDY–
DS1
Hlavní využití:
plochy pro silniční dopravu, a to zejména:
- silnice II. třídy.
Přípustné využití:
- silnice III. třídy;
- místní a účelové komunikace;
- doprovodná zeleň;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- komunikace pro pěší;
- cyklostezky;
- veřejné odstavné a parkovací plochy;
- liniové stavby technické infrastruktury;
- zařízení služeb motoristům;
- veřejná prostranství – veřejná zeleň.
-

Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení a rekreaci;
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví.

5. B – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – SILNICE III. TŘÍDY–
DS2
Hlavní využití:

plochy pro silniční dopravu, a to zejména:
silnice III. třídy.
Přípustné využití:
- místní a účelové komunikace;
- doprovodná zeleň;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- komunikace pro pěší;
- cyklostezky;
- veřejné odstavné a parkovací plochy;
- liniové stavby technické infrastruktury;
- zařízení služeb motoristům;
- veřejná prostranství – veřejná zeleň.
-

Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení a rekreaci;
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví.

5. C – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – MÍSTNÍ A ÚČELOVÁ
KOMUNIKACE- DS3
Hlavní využití:
-

plochy pro silniční dopravu, a to zejména:
-

místní komunikace;
účelové komunikace;
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-

komunikace pro pěší.

Přípustné využití:
- doprovodná zeleň;
- cyklostezky;
- veřejné odstavné a parkovací plochy;
- veřejná prostranství – veřejná zeleň;
- zastávky autobusů a jejich točny;
- liniové stavby technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
- stavby pro bydlení a rekreaci;
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví.

5. D – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ – PLOCHY DOPRAVY
V KLIDU - DS4
Hlavní využití:
-

plochy pro silniční dopravu- plochy dopravy v klidu, a to zejména:
-

-

veřejné odstavné a parkovací plochy
zastávky autobusů a jejich točny

Přípustné využití:
místní komunikace
účelové komunikace
komunikace pro pěší
- doprovodná zeleň
cyklostezky
liniové stavby technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
- objekty pro bydlení a rekreaci
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

5.D – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – ŽELEZNIČNÍ – DZ
Hlavní využití :
-

železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu
železniční zastávka
železniční trať s veškerým vybavením
výhybny
vlečky s veškerým vybavením
železniční přechody a přejezdy, podjezdy a nadjezdy

Přípustné využití :
- stavby dopravní infrastruktury silniční
- liniové stavby sítí technického vybavení
- doprovodná zeleň
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Nepřípustné využití:
- objekty pro bydlení a rekreaci
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví

6. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
6. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ- TI
Hlavní využití :
-

plochy pro technickou infrastrukturu, a to zejména:
-

transformovny, rozvodny el. energie;
čistírny odpadních vod;
přečerpávací stanice;
vodní zdroje a vodojemy, odkyselovací stanice;
základnové stanice telefonních operátorů;
regulační stanice plynu.

Přípustné využití :
- související liniové stavby technické infrastruktury;
- hráze poldrů;
- související doprovodná a izolační zeleň;
- související dopravní infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci;
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu;
- výrobní a skladovací objekty;
- stavby pro chov hospodářských zvířat;
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot.

7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
7. A – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV
Hlavní využití:
- plochy veřejně přístupné zeleně většinou s parkovou či přírodní úpravou (parky, sady,
lesoparky, trávníky, pobytové louky);
- plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné.
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy, retenční nádrže;
- drobné sakrální stavby, městský mobiliář, drobná architektura;
- objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné
pro funkci daného území;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra, rozhledny).
Podmíněně přípustné využití:
- parkovací plochy;
- otevřená rekreační hřiště.
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Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak 25% celkové
výměry regulované plochy.
Nepřípustné využití:
- stavby nesouvisející s uvedeným hlavním využitím.

8. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
8. A – ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS
Hlavní využití:
- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené.
Přípustné využití:
- ovocné sady;
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná;
- plochy volně přístupných sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením;
- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami;
- vodní toky a plochy;
- trvalé travní porosty extenzivně zemědělsky využívané v zastavěném území ;
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);
- související dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace, pěší komunikace,
cyklostezky a cyklotrasy;
- stavba pro skladování výpěstků, úschovu zahradnického nářadí a krátkodobý úkryt
před nepřízní počasí do výměry 20 m2 a výšky 3 m;
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry).
- v záplavovém území Moravské Sázavy doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které
musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním předpisem – garáže,
přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky; kůlny a stavby pro
chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku
Nepřípustné využití:
- stavby nesouvisející s uvedeným hlavním využitím.

8. B – ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ - ZO
Hlavní využití:
- pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami;
- pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací.
Poznámka:
- rozsah plochy v grafické části je vyznačen pouze orientačně. Přesný rozsah bude
stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace
negativních vlivů konkrétního funkčního využití;
- projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou
problematiku.
Přípustné využití:
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území);

36

-

související dopravní infrastruktura – místní a účelové komunikace, pěší komunikace,
cyklostezky a cyklotrasy;
stavby protihlukových opatření včetně potřebných terénních úprav;
trvalé travní porosty;
hrací prvky dětského hřiště a venkovní posilovací prvky v sousedství sportovního
areálu.

Nepřípustné využití:
- stavby nesouvisející s uvedeným hlavním využitím.

8.C – ZELEŇ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - ZP
Hlavní využití:
- plochy prvků územního systému ekologické stability v zastavěném území;
- další ekologicky stabilní plochy v zastavěném území nebo v jeho sousedství;
- drobné lesíky spíše s rekreační funkcí než funkcí hospodářskou .
Přípustné využití:
- zeleň přírodního charakteru;
- stávající stavební objekty, nové již neumisťovat;
- vodní toky a plochy;
- objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné
pro funkci daného území;
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry);
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra).
Podmíněně přípustné využití:
-

oplocování pozemků přírodní zeleně za následujících podmínek:
a) pozemky se nacházejí v zastavěném území;
b) pozemky nejsou součástí ploch územního systému ekologické stability;
c) budou použity průhledné formy oplocení.

Nepřípustné využití:
- využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím

9. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
9. A – PLOCHY LESNÍ - NL
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládání, obnovu a výchovu porostů
v souladu s příslušným zákonem o lesích).
Přípustné využití:
- myslivecká zařízení;
- stavby lesnických zařízení (svážnice, lanovky);
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu a to cyklostezky, hipostezky a odpočivná místa pro turisty ;
- související trvalé travní porosty;
- vodní toky a plochy;
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-

-

v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry)
umístění včelích úlů;
účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy);
liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě.

Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství;
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.);
- stavby pro včelařství kromě včelích úlů.

9.B – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – NZ
Hlavní využití:
-

pozemky zemědělského půdního fondu, a to zejména:
-

orná půda;
trvalé travní porosty;
půda dočasně odejmutá ze zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud již nejsou
vyznačeny v plochách silniční dopravy);
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry);
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací;
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň;
- nelesní dřevinné porosty v krajině;
- umístění včelích úlů;
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra)do výměry(stavby včetně souvisejících ploch) 100 m2 (netýká se liniových
prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.).
Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro zemědělství – sezónní stavby pro hospodářská zvířata (letní salaše) a
doprovodné stavby pro hospodářská zvířata (sklady krmiv, sena a slámy) o jednom
nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 50 m2 a do 5 m výšky, nepodsklepené;
nevyžadující napojení na technickou infrastrukturu;
Stavby nesmějí být umístěny v pohledově exponovaných plochách řešeného území
z ploch veřejných prostranství a narušit tak přírodní ráz nezastavěného území.
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les;
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy
zastavěného ani zastavitelného území; tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány
ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od
hranice zastavitelných ploch.

38

- ve vhodných lokalitách ovocné sady;
Umístění plochy musí být řešeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci
zemědělského půdního fondu. Musí být zachována síť zemědělských komunikací
v předmětném území.
Nepřípustné využití:
- objekty příslušné pouze do zastavěného území obce (neuvedené v přípustném
využití);
- stavby pro zemědělství, které nejsou uvedeny v podmíněně přípustném využití;
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady;
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území;
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.);
- stavby pro chov včel kromě včelích úlů;
- veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz

9. C – PLOCHY PŘÍRODNÍ – NP
Hlavní využití:
- plochy prvků územního systému ekologické stability v nezastavěném území;
- plochy zvláště chráněných území přírody.
Přípustné využití:
- zeleň s převažující přírodní funkcí;
- vodní toky a plochy bez hospodářského využití (tzn. ne rybochovné rybníky), retenční
nádrže;
- objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné
pro funkci daného území;
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry);
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu a to cyklostezky, hipostezky a odpočivná místa pro turisty.
Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství;
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu neuvedené v přípustném využití;
- parkovací a odstavná stání pro více než dvě vozidla;
- intenzivní formy zemědělského a lesního hospodaření;
- rozšiřování nepůvodních druhů rostlina a živočichů;
- terénní úpravy většího rozsahu;
- veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz.

39

9.D PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ- NS
Hlavní využití:
- plochy nezastavěného území funkčně nevyhraněné, v daném případě kombinace
přírodního a zemědělského využití.
Přípustné využití:
- plochy zeleně s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES (rozptýlená zeleň
v krajině, remízky, lada, menší lesíky);
- plochy zemědělské produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní
produkce, nevyžadující zornění (trvalé travní porosty);
- neoplocené zahrady a sady;
- pěší a účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny
v plochách silniční dopravy);
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě;
- vodní toky a plochy;
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry);
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu a to cyklostezky, hipostezky a odpočivná místa pro turisty.
Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro zemědělství – sezónní stavby pro hospodářská zvířata (letní salaše) a
doprovodné stavby pro hospodářská zvířata (sklady krmiv, sena a slámy) o jednom
nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 50 m2 a do 5 m výšky, nepodsklepené;
nevyžadující napojení na technickou infrastrukturu;
Stavby nesmějí být umístěny v pohledově exponovaných plochách řešeného území
z ploch veřejných prostranství a narušit tak přírodní ráz nezastavěného území.
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les;
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy
zastavěného ani zastavitelného území; tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány
ve vzdálenosti minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od
hranice zastavitelných ploch.
- ve vhodných lokalitách ovocné sady;
Umístění plochy musí být řešeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci
zemědělského půdního fondu. Musí být zachována síť zemědělských komunikací
v předmětném území.
Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství, které nejsou uvedeny v podmíněně přípustném využití;
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů;
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady;
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území;
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch;
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního
ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.);
- stavby pro chov včel kromě včelích úlů;
- veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz

10. PLOCHY SPECIFICKÉ
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10.A – PLOCHY SPECIFICKÉ – PLOCHY DOPROVODNÉ ZELENĚ – X1
Hlavní využití:
- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a
stromořadí;
- lesní porosty liniového tvaru podél komunikačních tras.
Přípustné využití:
- skupiny stromů a keřů v krajině;
- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh;
- liniové stavby technického vybavení- inženýrské sítě.
Nepřípustné využití:
- využití, které nesouvisí s uvedeným hlavním využitím.

10. B PLOCHY SPECIFICKÉ – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - X2
Hlavní využití:
-

přehrážka v korytě, na svahu pozemku – hráz poldru.

Přípustné využití :
- zeleň přírodního charakteru;
- trvalé travní porosty;
- vodní toky a plochy;
- související dopravní infrastruktura – silniční;
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě.
Nepřípustné využití:
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

10. C PLOCHY SPECIFICKÉ – ZBOŘENIŠTĚ- X3
Hlavní využití :
- zeleň s převažující přírodní funkcí
Přípustné využití:
- lesní porosty
- stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
- rozptýlená zeleň v krajině -přirozené dřevinné
s podrostem bylin a keřových porostů
- remízky
- ovocné sady

porosty

skupinové

i

soliterní

Podmíněně přípustné využití :
- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách
silniční dopravy)
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely nepobytové rekreace a
cestovního ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a
informační centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku) 1000 m2 (netýká
se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.)
- vodní toky a plochy
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Nepřípustné využití:
- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem
- stavby pro zemědělství
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu - nakládání s odpady
- stavby pobytové rekreace
- umisťování pergol, teras, zahradních bazénů, skleníků, apod. v přírodním prostředí

11. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
11.A PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ-W
Hlavní využití:
- vodní toky (řeky, potoky, vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem
v korytě trvale nebo po převažující část roku);
- vodní plochy s ekologicky stabilizační, retenční nebo rybochovnou funkcí.
Přípustné využití:
- břehová zeleň;
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší;
- související dopravní infrastruktura;
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě;
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže;
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu.
Nepřípustné využití:
- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta toků;
- realizace staveb nesouvisejících s hlavním využitím;
- veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území
a krajinný ráz.

6.3 Výklad použitých pojmů
drobná výroba – výroba menších objemů zboží, je uvažováno především se zakázkovou
formou výroby pro konkrétního spotřebitele
rozsah provozované výroby je omezen maximální plochou
provozovny: v plochách SV max 250m2
rozsah provozované výroby je omezen počtem zaměstnanců:
v plochách SV – 5 zaměstnanců
hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není
podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn.
organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského
zařízení (tzn. školská tělovýchova)
koeficient zastavění – poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše regulovaného
pozemku
koeficient zeleně – podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku k celkové ploše tohoto
pozemku
kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a
venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především
hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy
stanovené pro obytné území
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nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny,
pedikúra, úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní
služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním
službám), apod.
odpočivná místa pro turisty – krytá místa pro posezení a konzumaci potravin z vlastních
zdrojů o půdorysné výměře do 50m2, realizovaná především
z přírodních materiálů (dřevo, kámen)
opravárenské služby – opravny spotřebního zboží (např. elektrospotřebičů, obuvi,
oděvů); vzhledem ke svému charakteru sem nejsou řazeny opravny
automobilů a dalších strojů (např. zemědělských)
rozsah provozované služby je omezen maximální plochou
provozovny: v plochách SV max 250m2
rozsah provozované služby je omezen počtem zaměstnanců:
v plochách SV – 5 zaměstnanců
rekreační domek - (novostavba),jedná se o objekt individuální rekreace, hmotově
odpovídající rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu
není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě
nadzemní podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a obytné
podkroví
rekreační chalupa - (vzniká stavebními úpravami objektu původně trvalého bydlení nebo
hospodářského využití)
– jedná se o objekt individuální rekreace, hmotově odpovídající
rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není omezena,
objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše dvě nadzemní
podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a obytné podkroví
rekreační chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá
větší než 30 m2, může být podsklepená a mít jedno nadzemní podlaží a
podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem
nepřekračuje 110m3
rodinná farma - zemědělský hospodářský soubor spolu s obydlím v sousedství
zemědělské půdy, kterou obhospodařuje jedna rodina někdy ještě
s námezdními silami
rodinný penzion – stavba pro veřejné ubytování, hmotově odpovídající rodinnému domu,
maximální počet ubytovaných – 10 osob
skleníky pro samozásobení – stavby do výměry 40m2 zastavěné plochy a do 5m výšky
stavby pro chovatelství – stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva o jednom
nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 16m2 a do 5m
výšky
stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené
galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů,
prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových
nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb
stavba pro zemědělskou výrobu – a) stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba nebo
soubor staveb pro zvířata k chovu, výkrmu, práci a
jiným hospodářským účelům,
b) doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj.
stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy,
stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy,
močůvky a hnojůvky,
c) stavba pro skladování tekutých odpadů a stavba pro
konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv,
d) stavba pro posklizňovou úpravu a skladování
produktů rostlinné výroby,
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e) stavba pro skladování minerálních hnojiv,
f) stavba pro skladování přípravků a prostředků na
ochranu rostlin
stodola – stavba určená pro skladování produktů zemědělské výroby, především pro
samozásobení, stavba o výměře max 250m2
veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod.
veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny,
domovy mládeže (internáty)
vyhrazená zeleň – plochy sadovnických úprav okolo občanského a technického vybavení
přístupné pouze klientům daného zařízení
výrobní služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,
apod.
rozsah provozované služby je omezen maximální plochou
provozovny: v plochách SV max 250m2
rozsah provozované služby je omezen počtem zaměstnanců:
v plochách SV – 5 zaměstnanců
zahradní domek – stavba do výměry 35 m2 zastavěné plochy, sloužící k úschově nářadí a
krátkodobému ukrytí před nepřízní počasí, ne k trvalému bydlení

7.Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Kód

Charakteristika
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Technická infrastruktura
VT1a,b - rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov
VT2
- dvojité elektrické vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a
dvojité elektrické vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice

8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 8 katastrálního zákona
Nejsou vymezovány.

9.Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona
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Kompenzační opatření nebyla stanovena, územní plán nemá významný negativní vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti některé evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti.

10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
grafické části
Počet listů textové části územního plánu:45
Počet výkresů grafické části:
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.

Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1 : 5 000
M 1 : 5 000
M 1 : 5 000
M 1 : 5 000

– 2 listy
- 2 listy
– 2 listy
– 2 listy
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B.1 TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU KRASÍKOV
Obsah textové části- odůvodnění Územního plánu Krasíkov:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Postup pořízení územního plánu
Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
2.1 Soulad s politikou územního rozvoje
2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení
7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy
7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství
7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií
7.5 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem
7.6 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability
7.7 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany a obrany státu

48

50
56
59
61

62
62

80
92
96
100
103
104
106

8.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení
splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce
o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným
postupem, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51
odst. 2 stavebního zákona
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona
3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě
postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona
4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona
5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo
jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle §
55 odst. 3 stavebního zákona

107

9.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch

110

10.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

112

46

11.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona

113

12.

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

113

13.

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení

113

14.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Vyhodnocení připomínek

114

15.
16.
17.

121
121
183

Vysvětlení použitých zkratek
ATS - automatická tlaková stanice
BPEJ- bonitovaná půdně ekologická jednotka
CO - civilní ochrana
ČOV - čistírna odpadních vod
ČR - Česká republika
ČSN – česká soustava norem
DČOV- domovní čistírna odpadních vod
DN – vnitřní průměr potrubí
k.ú.- katastrální území
KHK – Královéhradecký kraj
MO – Ministerstvo obrany
NN - nízké napětí
ORP - obec s rozšířenou působností
PRVK- Plánu vodovodů a kanalizací
PUPFL- pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR- Politika územního rozvoje České republiky
RD- rodinný dům
SEA – (Strategic Environmental Assesment) posuzování vlivu koncepce na životní
prostředí
STL- středotlaký plynovod
TNV – technické normy vodního hospodářství
ÚAP- územně analytické podklady
ÚP- územní plán
ÚPD- územně plánovací dokumentace
ÚPO – územní plán obce
ÚSES- územní systém ekologické stability
VN - vysoké napětí
VTL - vysokotlaký plynovod
VVTL – velmi vysokotlaký plynovod
ZPF- zemědělský půdní fond
ZÚR Pk– Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
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1. Postup pořízení územního plánu
Územní plán Krasíkov byl pořízen v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v
platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.
Dle ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona rozhodlo o pořízení Územního plánu
Krasíkov zastupitelstvo obce Krasíkov dne 25.03.2015 usnesením č. 6/15. Pořizovatelem
Územního plánu Krasíkov byl dne 25.03.2015 usnesením č. 8/15 schválen Městský úřad
Lanškroun, Odbor stavební úřad. Určeným zastupitelem, spolupracujícím s pořizovatelem,
byla dne 25.03.2015 usnesením č. 7/15 určena členka zastupitelstva Alena Najdková. Územní
plán Krasíkov zpracovala Ing. arch. Dagmar Vaníčková, autorizovaný architekt pro obor
územní plánování, ČKA 02 661, ul. Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Krasíkov o pořízení Územního plánu
Krasíkov byl ve spolupráci s určeným zastupitelem obce dle ustanovení § 47 odst. 1
stavebního zákona zpracován Návrh zadání územního plánu Krasíkov.
Návrh zadání územního plánu Krasíkov byl dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního
zákona dne 15.09.2015 zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a obci
Krasíkov, a byl zveřejněn po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu
zadání na úřední desce. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a
krajský úřad své požadavky a sousední obce své podněty. Na základě uplatněných požadavků
a podnětů byl ve spolupráci s určeným zastupitelem Návrh zadání územního plánu Krasíkov
upraven. Zadání územního plánu Krasíkov schválilo zastupitelstvo obce Krasíkov dne
13.11.2015 usnesením č. 23/15.
Dne 07.12.2016 byl usnesením č. 29/16 určen jako zastupitel, spolupracující
s pořizovatelem, člen zastupitelstva Ing. Antonín Havelka. Dne 05.12.2018 byl usnesením č.
22 určen jako zastupitel, spolupracující s pořizovatelem, starosta obce Petr Jeřábek.
Na základě schváleného Zadání územního plánu Krasíkov byl dle ustanovení § 50 odst.
1 stavebního zákona zpracován návrh Územního plánu Krasíkov pro společné jednání.
Společné jednání o návrhu Územního plánu Krasíkov, konané dne 03.07.2019
na Městském úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, bylo oznámeno dle ustanovení § 50
odst. 2 stavebního zákona nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, sousedním obcím, oprávněným investorům a obci Krasíkov, pro kterou je územní plán
pořizován. Návrh Územního plánu Krasíkov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od
04.06.2019 do 02.08.2019 na Městském úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, na Obecním
úřadu Krasíkov a na internetové adrese www.lanskroun.eu. Dotčené orgány byly vyzvány
k uplatnění stanovisek do 30-ti dnů ode dne společného jednání (tj. do 02.08.2019). Ve stejné
lhůtě mohly uplatnit své připomínky sousední obce. Pořizovatel neobdržel žádné připomínky
sousedních obcí. Všechna stanoviska, které pořizovatel ve stanovené lhůtě k návrhu
Územního plánu Krasíkov obdržel, byly ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Krasíkov
vyhodnoceny a jsou uvedeny v textové části odůvodnění Územního plánu Krasíkov.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona byl návrh Územního plánu
Krasíkov doručen veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška s oznámením zveřejnění návrhu
Územního plánu Krasíkov byla vyvěšena od 04.06.2019 do 20.07.2019 na úředních deskách
Obecního úřadu Krasíkov a Městského úřadu Lanškroun. Do 30 dnů ode dne doručení (tj.
do 19.07.2019) mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Všechny
připomínky, které pořizovatel ve stanovené lhůtě k návrhu Územního plánu Krasíkov obdržel,
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byly ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Krasíkov vyhodnoceny a jsou uvedeny v
textové části odůvodnění Územního plánu Krasíkov.
Dne 20.08.2019 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru
rozvoje, Oddělení územního plánování, žádost o zaslání stanoviska k návrhu Územního plánu
Krasíkov dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona a kopie obdržených stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací včetně návrhu vyhodnocení stanovisek a připomínek. Dne
24.09.2019 pořizovatel obdržel od Krajského úřadu Pardubického kraje stanovisko dle
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona se sdělením, že neshledal nedostatky z hlediska
vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z hlediska
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Pořizovatel dle ustanovení § 51 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Územního plánu Krasíkov a zajistil
upravení návrhu Územního plánu Krasíkov pro zahájení řízení o Územním plánu Krasíkov
dle ustanovení § 52 stavebního zákona.
Upravený a posouzený návrh Územního plánu Krasíkov a oznámení o konání veřejného
projednání pořizovatel dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona doručil veřejnou
vyhláškou (vyvěšeno 11.03.2020, sejmuto 23.04.2020). Termín veřejného projednání byl
stanoven na 15.04.2020, tj. nejméně 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání
pořizovatel přizval nejméně 30 dnů předem jednotlivě obec Krasíkov, pro kterou je Územní
plán Krasíkov pořizován, dotčené orgány, oprávněné investory, krajský úřad a sousední obce.
Návrh Územního plánu Krasíkov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11.03.2020
do 22.04.2020 v obci Krasíkov, u pořizovatele a na internetové adrese www.lanskroun.eu.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (§ 39 odst. 2
stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí
být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a
vymezeno území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Vzhledem k Nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením nemoci
COVID-19 bylo konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Krasíkov dne
15.04.2020 zrušeno. Dne 14.04.2020 pořizovatel oznámil zrušení veřejného projednání
konaného dne 15.04.2020 a jeho odložení na neurčito. Toto oznámení pořizovatel doručil
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím, oprávněným investorům a
obci Krasíkov. Oznámení o zrušení konání veřejného projednání a odložení na neurčito
pořizovatel také doručil veřejnou vyhláškou (vyvěšeno 14.04.2020, sejmuto 30.04.2020).
Námitky a připomínky k částem řešení, které byly od společného projednání změněny, a které
byly pořizovateli doručeny v původním termínu do 22.04.2020, byly zařazeny do spisu
k následnému vyhodnocení.
Dne 07.05.2020 pořizovatel oznámil náhradní termín konání veřejného projednání a dle
ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona doručil upravený a posouzený návrh Územního
plánu Krasíkov a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou (vyvěšeno
07.05.2020, sejmuto 18.06.2020). Veřejné projednání návrhu Územního plánu Krasíkov se
konalo dne 10.06.2020, tj. nejméně 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání
pořizovatel přizval nejméně 30 dnů předem jednotlivě obec Krasíkov, pro kterou je Územní
plán Krasíkov pořizován, dotčené orgány, oprávněné investory, krajský úřad a sousední obce.
Návrh Územního plánu Krasíkov byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 07.05.2020
do 17.06.2020 v obci Krasíkov, u pořizovatele a na internetové adrese www.lanskroun.eu.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 17.06.2020) mohl každý uplatnit
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své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
(§ 39 odst. 2 stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona) námitky, ve
kterých musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezeno území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
Písemné připomínky a námitky, které byly ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona ve stanovené lhůtě ve fázi veřejného projednání k upravenému a
posouzenému návrhu Územního plánu Krasíkov podány, byly dle ustanovení § 53 odst. 1
stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny a s ohledem na veřejné
zájmy byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byly doručeny dotčeným orgánům a
krajskému úřadu, kteří byli vyzváni k uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení (tj. do
10.12.2020). Všechna stanoviska, která pořizovatel ve stanovené lhůtě obdržel, byla
souhlasná bez připomínek. Zastupitelstvo obce Krasíkov o námitkách rozhodlo dne
27.01.2021 usnesením č. 5/2021. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je součástí
kapitoly č. 16 textové části odůvodnění Územního plánu Krasíkov. Vyhodnocení připomínek
je součástí kapitoly č. 17 textové části odůvodnění Územního plánu Krasíkov.

2. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
2.1 Soulad s politikou územního rozvoje
Návrh Územního plánu Krasíkov je v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády České
republiky č. 833 dne 17.8.2020, která nabyla účinnosti dne 11.9.2020.
Na území obce Krasíkov jsou dle PÚR ČR vymezeny následující koridory a plochy
technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů:
E6 - Koridor pro vedení přenosové soustavy 400 kV Krasíkov - Horní Životice (čl. 145)
Důvody vymezení:
Koridor pro zvýšení spolehlivosti dodávky a přenosové schopnosti v profilu východ západ na Moravě.
Poznámka:
V rámci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1 byl předmětný
koridor s označením E01 - přenosová soustava V458 Krasíkov - Horní Životice (viz PÚR
2008 - E6) vypuštěn. Na území Pardubického kraje byl tento úsek již zrealizován.
E15 - Koridory pro dvojité vedení 400 kV Týnec - Krasíkov a Krasíkov - Prosenice a
související plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec, Krasíkov a
Prosenice (čl. 150d)
Důvody vymezení:
Koridory a plochy umožňující navýšení výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních
oblastí do oblastí spotřeby a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti střední a severní
Moravy.
Poznámka:
Do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje byl předmětný koridor zapracován
v rámci aktualizace č. 2.
Předkládaný návrh vymezuje pro možnost územního rozvoje transformovny 400/110 kV
Krasíkov zastavitelné plochy označené 18a,b/TI a pro dvojité vedení 400kV Týnec –
Krasíkova a Krasíkov – Prosebnice koridor označený CT1.
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Návrh Územního plánu Krasíkov respektuje republikové priority územního plánování,
které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.:
Čl.(14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu jsou stanoveny podmínky, které chrání přírodní a kulturní hodnoty v území a
současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot. Zachování rázu krajiny, resp.
jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu
s principy udržitelného rozvoje. V území jsou navrhována ochrana památných objektů a
jednoho významného stromu.
Čl.(14a)
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-při vymezování zastavitelných ploch byla zohledněna kvality půdy dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek, návrh byl však posuzován komplexně i z hlediska
návaznosti případných rozvojových ploch na stávající zastavěné území obce, zajištění
jeho kompaktnosti a z hlediska dostupnosti veřejné infrastruktury.
Čl.(15)
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vytváření prostorové segregace v řešeném území se zatím neprojevuje a územní plán
využívá ve svém návrhu nástroje, které této segregaci pomáhají předcházet, tzn. pomáhá
zajistit kvalitní životní prostředí v obci, zlepšit dostupnost veřejné infrastruktury v území.
Čl. (16)
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vzhledem k velkému množství omezení (limitů) v předmětném území (záplavové
území,trasy technické infrastruktury regionálního významu, kvalitní zemědělská půda
v sousedství zastavěného území, apod.) bylo přistupováno k návrhu změn v řešeném
území komplexně.
Čl. (16a)
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
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zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a
následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- při stanovování základní koncepce rozvoje území a jednotlivých koncepcí –
urbanistické, veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny byly zohledněny
vazby Krasíkova na sousední sídla.
Čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu územního plánu je potvrzována jedna stabilizovaná plocha výroby.
Čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu je podporováno oboustranně výhodně doplňování sídel Tatenice, Krasíkov a
Třebařov (technická infrastruktura, občanské vybavení).
Čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti
zastavěného území obce. Nebyla navrhována nová rozptýlená zástavba ve volné
krajině.
Čl. (20)
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační
opatření….Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- bylo provedeno upřesnění prvků územního systému ekologické stability v území, byla
řešena návaznost na územní systém ekologické stability sousedních obcí;

52

- u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny podmínky
prostorového uspořádání s cílem ochránit krajinný ráz území.
Čl. (20a)
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury.
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel i s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu územního plánu jsou vymezeny návrhové plochy dopravní infrastruktury –
místních a účelových komunikací, které zlepšují prostupnost nezastavěného území;
- v návrhu nejsou vymezovány žádné rozvojové plochy, které by vedly k dalšímu
srůstání obce Krasíkov se sousedními sídly.
Čl. (21)
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- priorita se nedotýká řešeného území.
Čl. (22)
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např.
pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v řešeném území se nachází již dostatek těchto stabilizovaných tras a ploch;
- v území jsou doplňovány plochy dopravní infrastruktury, zlepšující prostupnost
nezastavěného území, tyto plochy bude možné využít i pro potřeby různých forem
turistiky.
Čl. (23)
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové
úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic a tímto způsobem důsledně předcházet
zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-návrh nových tras elektrického vedení 400 kV je veden v souběhu s trasami již
stabilizovanými;
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- v území již bylo v minulosti řešeno oddálení trasy železnice od obytného území obce;
- v území nejsou vymezovány žádné plochy pro takové dopravní stavby, které by mohly
mít negativní účinky na veřejné zdraví obyvatel obce.
Čl. (24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-nové zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby nevyvolaly nároky na výrazné doplnění
veřejné infrastruktury, pouze na její drobné rozšíření.
Čl. (24a)
.. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových a
zemědělských areálů.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu územního plánu nejsou vymezovány nové plochy pro výrobu a skladování,
zastavěné území obce by mělo být využíváno zejména pro klidné venkovské bydlení
doplněné stavbami základního občanského vybavení.
Čl. (25)
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy eroze, sucho, atd.)
s cílem minimalizovat rozsah případných škod)…Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody
a s cílem zmírňování účinků povodní.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v záplavovém území Moravské Sázavy je nově vymezována pouze jedna plocha zeleně
– soukromé a vyhrazené;
- v regulativech ploch určených k zastavění je stanoven minimální koeficient zeleně.
Čl.(26)
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou
mírou rizika vzniku povodňových škod.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v záplavovém území Moravské Sázavy nejsou vymezovány žádné nové zastavitelné
plochy pro bydlení, výrobu ani veřejnou infrastrukturu.
Čl.(27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto
obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských sídlech.
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Řešení Územního plánu Krasíkov:
-v návrhu územního plánu je řešena koncepce veřejné infrastruktury, tzn. silniční
dopravy, zásobování energiemi a vodního hospodářství.
Čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- návrh územního plánu je zpracován tak, aby uspokojoval potřeby současné generace,
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích; je zpracován tak, aby bylo
dosaženo vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Čl. (29)
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch
bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a
dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro
rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky
pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné
zeleně v místech, kde je to vhodné.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-v návrhu územního plánu je řešena urbanistická koncepce obce i koncepce dopravní
infrastruktury. Předmětem řešení jsou také plochy sídelní zeleně.
Čl. (30)
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-v řešeném území již je provozován veřejný systém zásobování vodou i veřejný systém
odvádění a čištění odpadních vod.
Čl. (31)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování
území energiemi.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
-v návrhu územního plánu nejsou vymezovány nové plochy pro umístění výroben
energie.
Čl. (32)
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení
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ploch přestavby.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- priorita se nedotýká řešeného území.

2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Obec Krasíkov je součástí řešení Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen
„ZÚR Pk“), ve znění aktualizace č. 3, která nabyla účinnosti dne 12.9.2020. Pro správní
území obce Krasíkov vyplývají z uvedeného dokumentu následující úkoly:
a)respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území,
stanovené v kapitole 1 ZUR Pk (čl.01-10)
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí,
stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje.
Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek
při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při
rozhodování o změnách ve využití území.
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v územně analytických podkladech ORP Lanškroun je obec Krasíkov
charakterizována jako obec kategorie 3b, tzn. že je zde špatný stav územních
podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost obyvatel území.
Negativně je zejména hodnocen pokles počtu obyvatel a celkové stárnutí populace
v obci. Zmiňována je také stagnace bytové výstavby. Návrh územního plánu se
tuto negativní tendenci snaží zvrátit tím, že navrhuje dostatek rozvojových ploch
pro bydlení.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření
stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- předkládaný návrh vymezuje pro možnost územního rozvoje transformovny
400/110 kV Krasíkov zastavitelné plochy označené 18a,b/TI a pro dvojité vedení
400kV Týnec – Krasíkova a Krasíkov – Prosebnice koridor označený CT1.
Priority uvedené v odstavci (03) – (05) se nevztahují k řešenému území
předkládané změny.
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na :
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce
krajiny;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování
povrchových vod využívaných ke koupání;
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e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel;
f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do
nejméně konfliktních lokalit.
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v návrhu je upřesňováno vymezení územního systému ekologické stability v řešeném
území a je řešena jeho návaznost na územní systém ekologické stability sousedních
obcí;
- v předkládaném návrhu nejsou navrhovány takové změny v území, které by mohly mít
negativní vliv na krajinný ráz území a vedly by k narušení kvality životního prostředí;
- rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území,
resp. na zastavitelné plochy a přispívali k jeho budoucí kompaktnosti.
(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností
na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném
území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech
před výstavbou ve volné krajině;
intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;
rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s
cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci
hospodářských činností v ostatním území kraje;
úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních
vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu
života v současnosti i v budoucnosti;
vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné
výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.

Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- do návrhu je zapracováno rozšíření sítě zemědělských komunikací, které zajistí zlepšení
prostupnosti krajiny;
- do návrhu jsou promítnuty změny ve využití území, které nastaly po zpracování
komplexních pozemkových úprav v území;
- v řešeném území jsou již v současné době provozovány veřejné systémy zajišťující
zásobování vodu a odvádění a čištění odpadních vod.
(08) Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území
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specifické oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a
sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- priorita se nedotýká řešeného území.
(09)

Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů,
zejména
Královéhradeckého,
Středočeského
a
Olomouckého,
s cílem
optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování
administrativních bariér).
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v řešeném území je provozována transformovna Krasíkov, jejíž provoz má
nadregionální význam. Navrhováno je její rozšíření.
(10)

Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky
(Klodzko)

Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- priorita se nedotýká řešeného území.
b)respektovat koridor E15 určený pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov
– Prosenice a související plochu pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov,
který je stanoven v kapitole 4 ZÚR Pk (čl.89)
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v návrhu územního plánu je vymezována zastavitelná plocha pro rozšíření
elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov - zastavitelná plocha Z18a,b/TI;
- v návrhu územního plánu je vymezen koridor pro dvojité elektrické vedení
400 kV Týnec – Krasíkov a dvojité elektrické vedení 400 kV Krasíkov –
Prosenice označený CT1. Koridor je zpřesněn a vymezen v proměnné šířce
200-270 m v souladu s požadavky provozovatele systému.
c)zpřesnit vymezení plochy pro umístění protipovodňového opatření PPO3 – poldr
Třebařov, tok Moravská Sázava v souladu s čl. 107 v kapitole č.4 ZUR PK.
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- dle platného Územního plánu Třebařov je celý poldr vymezen ve správním území
Obce Třebařov, do Krasíkova již nezasahuje.
d)respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními,
kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kapitole 5 ZÚR Pk (čl.114120)
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- územní plán zajišťuje ochranu skladebných prvků ÚSES, v návrhu jsou uvedené prvky
vymezeny jako plochy přírodní (v nezastavěném území) a plochy zeleně – přírodního
charakteru (v zastavěném území);
- územní plán neumisťuje v řešeném území žádné výškové stavby (větrné
elektrárny,apod.);
- územní plán zajišťuje ochranu kulturních hodnot v území, jsou vymezovány,památkově
hodnotné objekty.
e)respektovat a zpřesnit zásady pro plánování změn v území, pro které jsou stanovené
z hlediska péče o krajinu v kapitole 6 ZÚR PK, předmětné území je dle cílových
charakteristik zařazeno do krajiny lesní (čl. 126-127), lesozemědělské (čl. 130-131) a
zemědělské (čl. 132-133)

58

Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v územním plánu nejsou vymezovány zastavitelné plochy na úkor ploch lesa;
- proluky v zastavěném území se v současné době již prakticky nevyskytují, případně
jejich využití pro výstavbu není vhodné vzhledem k poloze v záplavovém území
Moravské Sázavy;
- nové zastavitelné plochy ve volné krajině jsou navrhovány tak, aby navazovaly na
zastavěné území obce a zajišťovaly jeho kompaktnost;
- pro zastavitelné plochy byly stanoveny prostorové regulativy tak, aby byl zachován ráz
původní sídelní struktury obce;
- v území je zvyšována pestrost krajiny, je navrhováno doplnění doprovodné zeleně
podél komunikací;
- v území je zvyšována prostupnost krajiny, je doplňována cestní síť v nezastavěném
území.
f) vymezit koridor E15 určený pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov –
Prosebnice a související plochu pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov
jako veřejně prospěšnou stavbu v oblasti elektroenergetiky – viz čl. 143 v kapitole 7
ZÚR Pk
Zapracování do územního plánu Krasíkov:
- v návrhu územního plánu je plocha pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV
Krasíkov označena jako veřejně prospěšná stavba VT1a,b a koridor pro dvojité
vedení 400kV jako veřejně prospěšná stavba VT2.

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Obec Krasíkov leží ve východní části Pardubického kraje, jihovýchodně od města
Lanškroun, příslušnou ORP.
Krasíkov sousedí s obcemi Žichlínek, Tatenice, Třebařov a Koruna.
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je řešena následujícím
způsobem:
ORP Lanškroun:

Žichlínek

Návaznost vychází z ÚPD:

Návaznost funkčních ploch:
Návaznost dopravní
infrastruktury:
Návaznost technické
infrastruktury:
Územní systém ekologické
stability:

- Územní plán Žichlínek, vydaný opatřením obecné
povahy č.1/2009, které nabylo účinnosti dne
14.1.2010
- sousedí pouze nezastavěným územím
- je zachováno napojení rozvodny Krasíkov ze
silnice III/368 10
- je třeba koordinovat vedení koridoru pro dvojité
elektrické vedení VVN 400kV Týnec – Krasíkov a
Krasíkov – Prosenice
- v západní části Krasíkova je řešena návaznost
lokálního biokoridoru vedeného podél
Lubnického potoka (je převzato označení LK
8-9)
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Tatenice
Návaznost vychází z ÚPD:
Návaznost funkčních ploch:

Návaznost dopravní
infrastruktury:
Návaznost technické
infrastruktury:
Územní systém ekologické
stability:

Územní plán Tatenice, vydaný opatřením
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne
27.9.2014
- sousedí obytným územím (plochy smíšené
obytné - venkovské, plochy bydlení –
v rodinných domech – venkovské)
- v severní části Krasíkova je vymezována nová
rozvojová plocha smíšeného obytného území
– Z1/SV
- v severovýchodní části Krasíkova je doplňováno
propojení zemědělských komunikací – rozvojová
plocha Z20h/DS3
- společný systém veřejné kanalizace zakončený
ČOV Tatenice
- je zajištěna návaznost vedení lokálního
biokoridoru podél toku Moravské Sázavy
včetně dvou vložených lokálních biocenter
-

ORP Moravská Třebová

Třebařov
Návaznost vychází z ÚPD:
Návaznost funkčních ploch:

Návaznost dopravní
infrastruktury:
Návaznost technické
infrastruktury:
Územní systém ekologické
stability:

ÚPO Třebařov, vyhláška o závazné části
nabyla účinnosti dne 15.1.2007
- sousedí obytným územím (bydlení hromadné,
bydlení individuální – venkovské)
- nejsou navrhovány žádné nové zastavitelné
plochy v sousedství správních hranic
- pouze stávající propojení
-

-

-

-

společný systém veřejné kanalizace
poldr Třebařov dle ÚPO Třebařov již není
třeba vymezovat v k.ú. Krasíkov, je celá
vymezen ve správním území Třebařova
je zajištěna návaznost vedení lokálního
biokoridoru podél toku Moravské Sázavy i
lokálního biokoridoru
vedeného
lesními
porosty při hranicích obcí
v aktualizaci územně plánovací dokumentace
Třebářova je třeba prověřit návaznost vedení
LK 8-9 podél Lubnického potoka

Koruna
Návaznost vychází z ÚPD:
Návaznost funkčních ploch:
Návaznost dopravní
infrastruktury:

ÚP Koruna, úplné znění po změně č. 1,
opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne
19.10.2018
- sousedí pouze nezastavěným územím
- pouze stávající propojení
-
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Návaznost technické
infrastruktury:
Územní systém ekologické
stability:

- společný systém veřejné kanalizace
- nevyskytují se navazující prvky

4. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Krasíkov s cíli územního plánování
Návrh územního plánu Krasíkov je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu
ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť:
vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích
zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné
činnosti ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů
vyplývající ze zvláštních právních předpisů
jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel
jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna
ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy
jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území.
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Krasíkov s úkoly územního plánování
Návrh územního plánu Krasíkov je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:
zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území
prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání
stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání
a řešení staveb
stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče.
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5. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
Návrh Územního plánu Krasíkov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Návrh Územního plánu Krasíkov je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krasíkov v rámci
společného jednání
1. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
(č.j. MULA 17379/2019 ze dne 10. června 2019)

Vyjádření – návrh Územního plánu Krasíkov
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku, který je podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“),
příslušným orgánem státní památkové péče, obdržel dne 04.06.2019 Vaše oznámení o konání
společného jednání o návrhu územního plánu obce Krasíkov. Jako podklad pro svoje
vyjádření jsme si vyžádali vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Pardubicích.
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku souhlasí s předloženým návrhem
Územního plánu Krasíkov.
Odůvodnění:
V řešeném se nenachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Územní plán akceptuje fakt, že celé území, je územím s archeologickými nálezy
II. a III. Kategorie (území II. kategorie je vymezeno v koordinačním výkresu B.2.1.). V kap.
2.2.2. Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území je jmenováno pět památných
objektů místního významu, u kterých je nepřípustná změna umístění a předpokládá se jejich
zachování a rehabilitace.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (č.j.
MPO 43771/2019 ze dne 10. června 2019)

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Krasíkov – společné jednání
Závazná část:
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Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání
nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 50 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uplatňuje k návrhu Územního plánu Krasíkov následující stanovisko:
S návrhem Územního plánu Krasíkov souhlasíme bez připomínek.
Odůvodnění:

Na území obce Krasíkov se nevyskytují žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Proto také není nutno
stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové (č.j. SBS 19579/2019/OBÚ-09/1 ze dne 6. června 2019)

Jednání o návrhu Územního plánu Krasíkov - stanovisko
Dne 4. 6. 2019 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno
pod č. j. SBS 19579/2019 Vaše oznámení společného jednání o návrhu Územního plánu
Krasíkov, ze dne 4. 9. 2018 pod čj. MULA 16536/2019/SU/MK, ke kterému vydáváme
následující stanovisko.
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek ke společnému jednání o návrhu Územního plánu
Krasíkov, jelikož na pozemcích v k. ú. Krasíkov není podle evidence vedené zdejším úřadem
stanoven dobývací prostor.
Podle dostupných informací není v předmětném katastrálním území stanoveno ani chráněné
ložiskové území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí
ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
4. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, pracoviště Resslova
1229/2a, 500 02 Hradec Králové 2 (č.j. MZP/2019/550/726-Hd ZN/MZP/2019/550/3 ze dne 14.
června 2019)

K návrhu územního plánu obce Krasíkov Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném
znění, uvádí, že v obci Krasíkov nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a
nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
5. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 Ústí nad Orlicí (č.j. HSPA-106-47/2019 ze dne 25. června 2019)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený Návrh
územního plánu Krasíkov a k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
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Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS
Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že Návrh územního plánu
Krasíkov splňuje ustanovení výše zmíněné vyhlášky.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva §20.
Vyhodnocení:

Bez připomínek.
6. Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, Praha 3 –
Žižkov, 13000 (č.j. SPU 227523/2019 ze dne 26. června 2019)

Dopisem ze dne 4.6.2019 jsme od Vás obdrželi oznámení o konání společného jednání
k návrhu územního plánu Krasíkov. Ve věci výše uvedené Vám sdělujeme následující:
V zájmovém území návrhu ÚP Krasíkov (katastrální území Krasíkov) se dle našich podkladů
nachází stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a
v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení
v přiložené situaci. HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejího funkčnost.
Jedná se o tuto stavbu HOZ:
HOZ „LIBNIK“ ID 5090000110-11201000, trubní kanál v celkové délce 0,204 m, z roku
1976, ČHP 4-10-02-023.
Tato stavba vodního díla HOZ je v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s §
56 odst. 6 zákona č. 254/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ
nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nebudou
zaústěny žádné odpadní vody ani dešťové vody.
Na uvedeném vodním díle HOZ je zajišťována běžná údržba, např. oprava trubních vedení vč.
revizních šachet.
Doporučujeme, aby průběh výše uvedené stavby HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat
na vědomí a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplněna do
koordinačního výkresu.
Pro informaci Vám sdělujeme, že dle dostupných podkladů se na části zájmového území může
nacházet podrobné odvodňovací zařízení. Přesný průběh, stav a funkčnost nám není známa.
Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou
neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa
digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací
(odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat
(zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně
v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na
jednotlivých pozemcích
Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře
(htpp://eargri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také
zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojivdetail/Meliorace.
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka
technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím).
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Vyhodnocení:
Trasa hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ Libnik) byla již při projednávání zakreslena ve
Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu. Pro veřejné projednání byla doplněna také
do Koordinačního výkresu. V legendě bylo uvedeno, že se jedná pouze o orientační zákres
(viz text uvedený ve stanovisku).
Nutnost zachování nezastavěného manipulačního pruhu šíře 4 m od osy potrubí na obě strany,
zákaz vypouštění odpadních ani dešťových vod a zákaz vysazování doprovodné liniové zeleně
byl zapracován do textové části ÚP kapitoly č. 5.4 pouze ve formě doporučení, vzhledem
k tomu, že toto omezení není uvedeno v žádném právním předpise. Přístup k výkonu správy a
údržby HOZ se může v čase proměnit a tento striktní požadavek by pak mohl nadmíru
omezovat vlastníky sousedních pozemků.
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště
Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí (č.j. KHSPA 10596/2019/HOK-UO ze dne
1. července 2019)

Na základě Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska k „Návrhu územního plánu Krasíkov“
posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen
„KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve
spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), předložený návrh územního plánu.
Po zhodnocení souladu předloženého „Návrhu změny č. 1 územního plánu Krasíkov“ s
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2
stavebního zákona toto stanovisko:
S „Návrhem územního plánu Krasíkov“ souhlasí.
Odůvodnění:
Návrh územního plánu obce Krasíkov vypracovala Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Aloise
Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí v únoru 2019. Jsou vymezeny tyto zastavitelné
plochy:
Plochy bydlení v rodinných domech
Z1/SV – U Tatenic, Z3/SV – Severní okraj, Z4a/SV – U prodejny potravin, Z5/BV –
Krasíkov severovýchod, Z6/SV – U staré trati, Z7a/BV - U komunikace k rozvodně, Z 9/BI –
Nad fotbalovým hřištěm, Z10/BI – Na větru, Z13/BV – Na bouračce
Plochy dopravní infrastruktury – silniční – místní a účelové komunikace (DS3)
Z2/DS3, Z20b/DS3, Z20c/DS3, Z20d/DS3, Z20e/DS3, Z20f/DS3, Z20g/DS3, Z20h/DS3,
Z20ch/DS3, Z20i/DS3, Z20j/DS3, Z20k/DS3, Z20l/DS3
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Z 14/OS – U Moravské Sázavy
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě
Z18a,b/TI – Transformovna
Plochy přestavby
P1 – U železniční trati – ze stávajícího využití zeleně na dopravní infrastrukturu – krajská
silnice
P2 - U silnice II. třídy - ze stávajícího využití dopravní infrastruktury – krajské silnice na
zeleň
Plochy zeleně
Z4b, Z7b, Z8, Z12, Z15,Z16, Z17
Zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod
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Obec má vybudovaný systém zásobování vodou z veřejného vodovodu, vydatnost vodního
zdroje i akumulace je dostatečná pro uvažovaný rozvoj území;
Koncepce odvádění a čištění odpadních vod v obci je navržena v souladu s PRVK
Pardubického kraje, v obci byla realizována splašková kanalizace, zakončená čistírnou
odpadních vod v sousední obci Tatenice; na veřejnou kanalizaci budou napojeny také
navrhované rozvojové plochy
Zásobování teplem
Objekty (stávající i navrhované) lze vytápět ekologickým palivem – zemní plyn, el. energie,
propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.
Cílem je omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které
při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
8. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 43314/2019 ze dne 8. července
2019)

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 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 územního plánu Krasíkov.“
Orgán ochrany ovzduší
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje k návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody,
tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a
přírodní parky, nejsou k předložené dokumentaci „Společné jednání o návrhu územního plánu
Krasíkov“ žádné připomínky.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Vyjádření bude ve stanoveném termínu podáno samostatně.
Orgán státní správy lesů
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů
Krajského úřadu Pardubického kraje ke společnému jednání k návrhu územního plánu
Krasíkov připomínky – dle textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14.
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že navrhovaným řešením územního
plánu nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
9. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 55921/2019/OŽPZ/Bo ze dne 19. července 2019)
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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“), dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
A) SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Krasíkov, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 9,0800 ha, z toho:
Lokality: Z01/SV, Z03/SV, Z04a/SV, Z05/BV, Z06/SV, Z09/BI, Z10/BI - rozloha 5,0300 ha.
Využití je možné pro bydlení.
Lokality: Z11/DS3, Z19a/DS3, Z19b/DS3 - rozloha 0,7100 ha. Využití je možné pro dopravu.
Lokalita: Z14/OS - rozloha 0,3500 ha. Využití je možné pro občanské vybavení.
Lokality: Z18a/TI, Z18b/TI - rozloha 2,5200 ha. Využití je možné pro technickou
infrastrukturu.
Lokalita: K04b/NL - rozloha 0,3700 ha. Využití je možné pro zalesnění.
Lokalita: Z4b/ZS - rozloha 0,1000 ha. Využití je možné pro zeleň.
B) NESOUHLAS
Lokalita: Z07a/BV - navrhované využití bydlení.
Lokalita: Z07b/ZS - navrhované využití zeleň.
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 (zde lokality č. Z01/SV, Z09/BI, Z10/BI).
U lokalit č. Z03/SV, Z04a/SV , Z06/SV (bydlení), Z4b/ZS (zeleň) byla shledána převaha
jiného veřejného zájmu. Jedná se o plochy převážně ve II. třídě ochrany, nacházející se ve
stávající zástavbě, ohraničené komunikacemi a zástavbou rodinných domů.
U lokalit č. Z11/DS3, Z19a/DS3, Z19b/DS3 (doprava), Z14/OS (občanská vybavenost),
Z18a/TI, Z18b/TI (technická infrastruktura) byla shledána převaha jiného veřejného zájmu.
U lokalit č. Z07a/BV (bydlení) a Z07b/ZS (zeleň) nacházející se především na půdách II. třídy
ochrany nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného veřejného zájmu. V
daném katastru je pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné množství jiných
dosud nevyužitých ploch (není proto splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2 zákona).
Záměry se nachází i na ucelených zemědělsky obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4
odst. 1 písm. c) zákona, tj. narušování organizace zemědělského půdního fondu]. Zábor
lokality není ve veřejném zájmu.
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.
Vyhodnocení:
Z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu
byly lokality Z07a/BV (navrhované využití bydlení) a Z7b/ZS (navrhované využití zeleň)
z návrhu Územního plánu Krasíkov vypuštěny.
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10. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j.
KrÚ 56306/2019 ze dne 23. července 2019)

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f, zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního
plánu Krasíkov vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. Řešeným územím prochází silnice II/368 a III/3689, dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se jedná o veřejně prospěšné stavby.
Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy nemáme připomínek či námitek při dodržení obecně
závazných předpisů.
Bude respektována trasa a ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
Z důvodu budoucí výstavby požadujeme silniční pozemek silnic ve vlastnictví Pardubického
kraje nezahrnovat do území ekologické stability.
Požadujeme dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění.
Případný návrh silnic musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN. Nově vzniklé
křižovatky se silnicemi musí být řešeny v souladu s platnými normami, především ČSN 73
6102. Je nutné především zabezpečit řádný rozhled vč. odstranění překážek, respektovat
rozhledové trojúhelníky, minimalizovat počet komunikačních připojení na silnice II. a III.
třídy. Nová připojení silnic II. a III. třídy je třeba projednat v samostatném jednání, za účasti
majetkových správců a Policie ČR.
V místech soustřeďování občanů (plochy občanského vybavení, plochy drobné a řemeslné
výroby, plochy výroby a skladování, lehký průmysl, ….) zajistit dostatečný počet parkovacích
stání pro parkování vozidel dle platných ČSN.
Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo silniční těleso.
Podle místních podmínek je třeba vytvářet předpoklady pro zkvalitnění dopravní
infrastruktury, vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, odstraňovat
bodové závady, snižovat hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy z dopravy, zajistit
odvod srážkových vod, zajistit dostatečně únosnou konstrukci. V další fázi projektování musí
být obytná zástavba navrhována tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk,
znečištění ovzduší atd.). Nová výstavba musí být posuzována s ohledem na to, jaké vyvolá
nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. V případě vzniku nových
ploch a potřeby jejich napojení na dopravní síť, musí být zajištěna přístupová komunikace v
odpovídající kvalitě, kapacitě dle platných ČSN.
Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně plánovací dokumentaci
Ministerstvo dopravy.
Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH obdržel dne 4.6.2019 oznámení společného jednání
o návrhu Územního plánu Krasíkov.
Obec Krasíkov leží ve východní části Pardubického kraje, jihovýchodně od města Lanškroun.
Řešeným územím Územním plánem Krasíkov je k. ú. Krasíkov. Územím prochází silnice
II/368 a III/3689. Bude respektována trasa a ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Silnice II/368 prochází zastavěným územím obce a
tvoří dopravní osu území ve směru severojižním. Podél silnice II/368 jsou v celém
zastavěném území vybudovány chodníky. Silnice III/3689 zajišťuje přímou obsluhu objektů,
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směrové a výškové parametry komunikace jsou přizpůsobeny náročné konfiguraci terénu a
přenášeným intenzitám.
Dopravní závada při výjezdu z obce ve směru Třebařova (nenormový směrový oblouk) je
řešena směrovou úpravou. Územním plánem je vymezena plocha přestavby P1, která je
určena pro směrovou úpravu na silnici II/368 v jižní části řešeného území. Dále jsou
vymezeny plochy Z2/DS3, Z11/DS3 a Z19a,b/DS3 určené pro realizaci místních komunikací.
Do návrhu územního plánu byly zapracovány plochy určené pro doplnění zemědělských
komunikací (Z20a-Z20l/DS3).
V následujícím stupni řízení, v dalším stupni projektování dopravní infrastruktury je třeba
dodržet platné předpisy a zákony.
Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, územní plán musí být v souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. Požadujeme dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje, v platném znění.
Dotčený orgán při vydání stanoviska vycházel ze zákona o pozemních komunikacích,
stavebního zákona, z Návrhu územního plánu Krasíkov, z Mapového portálu ŘSD ČR
(www.suspk.cz/silnicni-sit) a Zásad pro územní rozvoj Pardubického kraje.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi změnou územního plánu a jím chráněnými zájmy.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
11. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (Sp. zn. 79335/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 31. července 2019)

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č.
222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR,
a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve
věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 50 odst.
2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, ve kterém ve
veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně
plánovací dokumentace před veřejným projednáním, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním
řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, (viz ÚAP jev 119):
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.),
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III.
třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích
stanic PHM apod.,
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),
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- 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 ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.
ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu ČR-MO.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva
obrany ČR. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující
textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva
obrany ČR”.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení
oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v území
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve
veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na vydané vyjádření MOČR k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro
zpracování územně analytických podkladů ORP.
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu
zapracování výše uvedených vymezených území MO-ČR do textové i grafické části v souladu
s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují
koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve
veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky
důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních
zařízení MO-ČR.
Vyhodnocení:
Uvedený text je již uveden v textové části odůvodnění územního plánu v kapitole 7.7.2
Obrana státu. Název kapitoly byl přejmenován dle výše uvedeného požadavku na „7.7.2
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR“. Do grafické části byla pod legendu koordinačního
výkresu doplněna textová poznámka: „Celé řešené území je situováno ve vymezeném území
Ministerstva obrany ČR.“
12. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování,
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 62629/2019 ze dne 19. září 2019)

Stanovisko k návrhu Územního plánu Krasíkov
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 50 odst.
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Krasíkov (dále jen
územní plán).
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Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh Územního plánu Krasíkov dle § 50 odst. 7
stavebního zákona a neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s
Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z hlediska koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy.
Požadujeme upravit odůvodnění územního plánu v kapitole 2.2 Soulad s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem z hlediska souladu s aktuálním zněním zásad územního rozvoje
a požadujeme doplnit chybějící vyhodnocení souladu územního plánu pro plánování změn v
území krajiny zemědělské.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 5.6.2019 oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu
dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společně s oznámením obdržel krajský úřad dokumentaci
návrhu Územního plánu Krasíkov (únor 2019). Společné jednání o návrhu územního plánu se
konalo dne 3. 7. 2019. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne
22. 8. 2019 kopie stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu uplatněny.
Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky.
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 3, byla
schválena dne 2. 9. 2019. Předložený návrh územního plánu není v rozporu se stanovenými
úkoly, které vyplývají z politiky územního rozvoje. PÚR ČR nezařazuje řešené území obce do
rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti republikového významu. Řešené území
obce je dotčeno vymezením koridorů technické infrastruktury, které svým významem
přesahují území jednoho kraje:
- E6 – koridor pro vedení přenosové soustavy 400 kV Krasíkov - Horní Životice (čl. 145 PÚR
ČR; na území Pardubického kraje tento úsek již zrealizován),
- E15 – koridory pro dvojité vedení 400 kV Týnec - Krasíkov a Krasíkov - Prosenice a
související plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec, Krasíkov a Prosenice
(čl. 150d PÚR ČR).
Předložený návrh územního plánu svým návrhem koncepce a způsobem využití ploch
respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou
stanové v kapitole 2 PÚR ČR. V odůvodnění návrhu územního plánu je soulad s politikou
územního rozvoje vyhodnocen.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 2, nabyly
účinnosti 5.7.2019. Předložený návrh 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 stanovené čl. 108 písm. b ZÚR Pk,
− 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 a lesozemědělskou v čl. 131 ZÚR Pk.
Předložený návrh územního plánu musí respektovat svým návrhem koncepce a způsobem
využití ploch zásady pro plánování změn v území dle cílových charakteristik krajiny
stanovené v řešeném území pro krajinu zemědělskou v čl. 133 ZÚR Pk. V odůvodnění
územního plánu v kapitole 2.2 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
chybí zapracování zásad pro plánování změn v území stanovených pro krajinu zemědělskou,
která je vymezena na většině území obce dle charakteristik uvedených v čl. 132 ZÚR Pk. Z
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těchto důvodů požadujeme do odůvodnění územního plánu doplnit vyhodnocení souladu se
zásadami pro plánování změn pro krajinu zemědělskou dle čl. 133 ZÚR Pk.
Předložený návrh územního plánu respektuje ve své koncepci a v rámci navrženého způsobu
využití ploch dle podmínek stanovených v čl. 91 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 143 ZÚR Pk
následující plochy a koridory:
− koridor technické infrastruktury republikového významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby E15a – dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov v úseku hranice krajů
Pardubický/Středočeský – Krasíkov,
− koridor technické infrastruktury republikového významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby E15b – dvojité vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice v úseku Krasíkov – hranice
krajů Pardubický/Olomoucký,
− plochu technické infrastruktury republikového významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby E15c – rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov.
ZÚR Pk vymezují na hranici obcí Krasíkov a Třebařov plochu pro umístění
protipovodňového opatření PPO3 – poldr Třebařov, tok Moravská Sázava. Na základě
předloženého upřesnění širších územních vztahů poldr na území obce Krasíkov již
nezasahuje. Z těchto důvodů není požadováno poldr na území obce Krasíkov vymezovat.
V odůvodnění návrhu územního plánu je soulad se zásadami územního rozvoje vyhodnocen.
ZÚR Pk nevymezují požadavky na zpracování regulačního plánu na žádost pro plochy a
koridory vymezené zásadami územního rozvoje ani nestanovují zadání regulačního plánu z
podnětu.
Předložený návrh územního plánu respektuje z hlediska širších územních vztahů koncepce
navržené územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Předložený návrh územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu dle § 43 odst.
1 stavebního zákona, které nejsou 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 územního plánu a požadujeme tyto nedostatky napravit.
Dne 18.6.2019 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo usnesením č. Z/364/19 Aktualizaci
č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, která nabyla účinnosti 5.7.2019.
Požadujeme doplnit odůvodnění územního plánu z hlediska souladu návrhu územního plánu
se zásadami územního rozvoje.
Dne 2.9.2019 schválila vláda Aktualizaci č. 2 a č. 3 PÚR ČR, které pořizovalo Ministerstvo
pro místní rozvoj z důvodu naléhavého veřejného zájmu. Aktualizace č. 2 PÚR ČR byla
pořizována z podnětu Ministerstva dopravy a byla schválena usnesením č. 629. Aktualizace č.
3 PÚR ČR byla pořizována z podnětu Ministerstva zemědělství a byla schválena usnesením č.
630.
Vyhodnocení:
V textové části odůvodnění územního plánu v kapitole 2.1 Soulad s politikou územního
rozvoje byl doplněn soulad s aktuálním zněním Politiky územního rozvoje České republiky,
ve znění aktualizací č. 2 a č. 3, schválených vládou České republiky dne 2.9.2019 usneseními
č. 629 a č. 630. V textové části odůvodnění územního plánu v kapitole 2.2 Soulad s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem byl doplněn soulad s aktuálním zněním Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2, které vydalo zastupitelstvo
Pardubického kraje usnesením č. Z/364/19 a nabyly účinnosti 5.7.2019. Dále bylo doplněno
do kapitoly 2.2 v bodě e) vyhodnocení souladu územního plánu pro plánování změn v území
krajiny zemědělské dle čl. 133 ZÚR Pk.
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Stanoviska dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Krasíkov v rámci
řízení o územním plánu
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové (č.j. SBS 09900/2020/OBÚ-09/1 ze dne 16. března 2020)

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Krasíkov – stanovisko
Dne 11.3.2020 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno
pod č. j. SBS 09900/2020 Vaše oznámení veřejného projednání o návrhu Územního plánu
Krasíkov, ze dne 11.3.2020 pod čj. MULA 7561/2020/SU/MK, ke kterému vydáváme
následující stanovisko.
OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu pod č. j. SBS 19579/2019/OBÚ-09/1
stanovisko k Územnímu plánu Krasíkov, které je stále platné.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
2. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 22765/2020 ze dne 16. března 2020)
Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Krasíkov
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 52 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Krasíkov (dále jen územní plán).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu Územního plánu
Krasíkov z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v
platném znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 12.3.2020 oznámení o zahájení řízení o územním plánu a byla mu
předložena k posouzení dokumentace návrhu Územního plánu Krasíkov (2/2020).
Krajský úřad k návrhu územního plánu vydal dne 19.9.2019 pod čj. KrÚ 62629/2019 stanovisko
potvrzující soulad dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Dokumentace návrhu územního plánu pro
veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl
doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve
znění aktualizace č. 3 a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2,
které nabyly účinnosti 5.7.2019. Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován s
územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
3. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 Ústí nad Orlicí (č.j. HSPA-106-27/2020 ze dne 24. března 2020)
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č.
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., Správní řád, a § 4 odst. 7 stavebního zákona, posoudil předložený Návrh územního plánu
Krasíkov, a k výše uvedené dokumentaci vydává
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:
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Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje,
územní odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že Návrh územního plánu Krasíkov splňuje požadavky
ochrany obyvatelstva uvedenými ve vyhlášce č. 380/2002 Sb.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva - § 20
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku integrovaného záchranného systému:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako věcně a místně příslušný dotčený orgán
na úseku integrovaného záchranného systému dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil výše uvedenou dokumentaci a
vydává k ní v souladu s ustanovením dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace dospěl HZS Pardubického kraje, územní
odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že Návrh územního plánu Krasíkov splňuje požadavky z hlediska
integrovaného záchranného systému.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
- Zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Závěr:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí na základě výše uvedených stanovisek
vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci koordinované
souhlasné stanovisko.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
4. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (č.j.
MPO 24088/2020 ze dne 23. března 2020)

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Krasíkov – veřejné projednání
Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující stanovisko:
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:

Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno
stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
5. Městský úřad Lanškroun, Odbor investic a majetku, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
(č.j. MULA 9736/2020 ze dne 07. dubna 2020)

Vyjádření – návrh Územního plánu Krasíkov, veřejné projednání
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku, který je podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „památkový zákon“),
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příslušným orgánem státní památkové péče, obdržel dne 13.03.2020 Vaše oznámení o konání
veřejného projednání o návrhu Územního plánu obce Krasíkov. Jako podklad pro svoje
vyjádření jsme si vyžádali vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Pardubicích.
Městský úřad Lanškroun, odbor investic a majetku souhlasí s předloženým návrhem
Územního plánu Krasíkov pro veřejné projednání.
Odůvodnění:

V řešeném se nenachází nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Územní plán akceptuje fakt, že celé území, je územím s archeologickými
nálezy. Návrh Územního plánu Krasíkov je v souladu se zájmem kulturně historických
hodnot. V kap. 2.2.2. Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území je jmenováno pět
památných objektů místního významu, u kterých je nepřípustná změna umístění a
předpokládá se jejich zachování a rehabilitace.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
6. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 22764/2020/OŽPZ/Ky ze dne 03. dubna 2020)

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: “Veřejné projednání návrhu územního plánu
Krasíkov“.
Orgán ochrany ovzduší
Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené koncepce a s ohledem na skutečnost,
že nejsou do území umisťovány konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, neuplatňuje orgán
ochrany ovzduší krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů k akci veřejné projednání návrhu
územního plánu Krasíkov žádné připomínky ani další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických
podkladů.
Orgán ochrany přírody
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOP“), v
souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k předloženému
návrhu územního plánu Krasíkov (dále též „Návrh“), (ve fázi pro veřejné projednání)
následující stanovisko:
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém ekologické
stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní
památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a
živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky.
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:
Předloženým Návrhem jsou řešena následující katastrální území Krasíkov (673200).
Podklady pro vydání stanoviska byly:
- Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh.
- Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o evropsky významných
lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných územích apod.).
- Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR).
- Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje.
- Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí.
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- Náhled do informačního systému EIA/SEA.
Do řešeného území nezasahují následující prvky územního systému ekologické stability
regionální a nadregionální úrovně.
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (přírodní památka, přírodní
rezervace) ani žádná lokalita soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita, ptačí
oblast). Krajský úřad nemá ze zájmového území informace o výskytech zvláště chráněných
druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z tohoto území záznamy o
zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměrů, jež předložený Návrh
v území připouští ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či ke
zničení jejich stanovišť.
OOP posoudil předložený návrh územního plánu, jeho cíle, vymezení ploch s rozdílným
využitím a dospěl k závěru, že tento koncepční materiál nebude mít negativní vliv na výše
uvedené zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému návrhu žádné připomínky.
Toto stanovisko se vztahuje pouze k území, kde je OOP místně příslušným orgánem ochrany
přírody, tj. území Pardubického kraje, vyjma území chráněných krajinných oblastí, národních
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území, a dále vyjma pozemků určených pro obranu státu.
Toto stanovisko je uplatněno výhradně k předloženému obsahu územně plánovací
dokumentace. Jakákoliv zásadní doplnění či změny je nutné vnímat jako důvody, pro které je
nutné opětovně předložit dokumentaci OOP k vydání nového stanoviska.
OOP upozorňuje na to, že toto stanovisko není uplatněno k případným konkrétním záměrům,
které by mohly být v budoucnu realizovány na základě předkládaného návrhu (změny)
územního plánu.
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“), dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Krasíkov, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 9,0800 ha, z toho:
- Lokality: Z01/SV, Z03/SV, Z04a/SV, Z05/BV, Z06/SV, Z09/BI, Z10/BI - rozloha 5,0300
ha.
Využití je možné pro bydlení.
- Lokality: Z11/DS3, Z19a/DS3, Z19b/DS3 - rozloha 0,7100 ha. Využití je možné pro
dopravu.
- Lokalita: Z14/OS - rozloha 0,3500 ha. Využití je možné pro občanské vybavení.
- Lokality: Z18a/TI, Z18b/TI - rozloha 2,5200 ha. Využití je možné pro technickou
infrastrukturu.
- Lokalita: K04b/NL - rozloha 0,3700 ha. Využití je možné pro zalesnění.
- Lokalita: Z4b/ZS - rozloha 0,1000 ha. Využití je možné pro zeleň.
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 (zde lokality č. Z01/SV, Z09/BI, Z10/BI).
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U lokalit č. Z03/SV, Z04a/SV, Z06/SV (bydlení), Z4b/ZS (zeleň) byla shledána převaha
jiného veřejného zájmu. Jedná se o plochy převážně ve II. třídě ochrany, nacházející se ve
stávající zástavbě, ohraničené komunikacemi a zástavbou rodinných domů.
U lokalit č. Z11/DS3, Z19a/DS3, Z19b/DS3 (doprava), Z14/OS (občanská vybavenost),
Z18a/TI, Z18b/TI (technická infrastruktura) byla shledána převaha jiného veřejného zájmu.
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
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 jako orgán státní správy lesů
Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání návrhu územního plánu
Krasíkov připomínky – v textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14.
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že navrhovaným řešením nedojde k
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1,
500 02 Hradec Králové (č.j. SBS 16762/2020/OBÚ-09/1 ze dne 13. května 2020)

Odložené veřejné projednání o návrhu Územního plánu Krasíkov – stanovisko
Dne 7.5.2020 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno
pod čj. SBS 16762/2020 Vaše oznámení konání odloženého veřejného projednání o návrhu
Územního plánu Krasíkov, ze dne 7. 5. 2020 pod čj. MULA 12365/2020/SU/Mv, ke kterému
vydáváme následující stanovisko.
OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu pod čj. SBS 19579/2019/OBÚ-09/1 a SBS
09900/2020/OBÚ-09/1 stanoviska k Územnímu plánu Krasíkov, která jsou stále platná.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
8. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice (č.j. KrÚ 35540/2020 ze dne 13. května 2020)
Stanovisko k měněným částem návrhu Územního plánu Krasíkov
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 52 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Krasíkov (dále jen územní plán).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu Územního plánu
Krasíkov z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, v
platném znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 11.5.2020 oznámení o konání odloženého veřejného projednání o návrhu
územního plánu, které se z důvodu Vládou ČR vyhlášeného nouzovému stavu ze dne 24.3.2020
neuskutečnilo a byla mu předložena k posouzení dokumentace návrhu Územního plánu Krasíkov
(2/2020).
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Krajský úřad k návrhu územního plánu vydal dne 19.9.2019 pod čj. KrÚ 62629/2019 stanovisko
potvrzující soulad dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad dále k návrhu územního plánu
vydal dne 16.3.2020 stanovisko dle § 52 odst. 3 stavebního zákona pod čj. KrÚ 22765/2020 k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny. Stanovisko bylo bez požadavků na úpravu návrhu
Územního plánu Krasíkov z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního
rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace
č. 2 a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. Dokumentace návrhu
územního plánu pro obnovené veřejné projednání nebyla od posledního stanoviska měněna z hlediska
záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění koordinace
širších územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které
by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve
znění aktualizace č. 3 a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2,
které nabyly účinnosti 5.7.2019. Z hlediska širších územních vztahů je územní plán koordinován s
územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
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 chybně uvedený rok v datu
pro termín uplatnění stanovisek dotčenými orgány a připomínek sousedními obcemi po společném
jednání na str. 48. Doporučujeme tento nedostatek opravit.
Vyhodnocení:
V textové části odůvodnění územního plánu v kapitole 1. Postup pořízení územního plánu byl opraven
rok v datu pro termín uplatnění stanovisek dotčenými orgány a připomínek sousedními obcemi po
společném jednání.
9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5,
562 03 Ústí nad Orlicí (č.j. HSPA-102-45/2020 ze dne 15. května 2020)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále
podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, a § 4 odst. 7 stavebního zákona,
posoudil předložený Návrh územního plánu Krasíkov, a k výše uvedené dokumentaci vydává
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS
Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že Návrh územního plánu
Krasíkov splňuje požadavky ochrany obyvatelstva uvedenými ve vyhlášce č. 380/2002 Sb.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva - §20
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku integrovaného záchranného systému:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí jako věcně a místně příslušný dotčený
orgán na úseku integrovaného záchranného systému dle ustanovení § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
posoudil výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu s ustanovením dle ustanovení §
149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Z posouzení předložené Územně plánovací dokumentace dospěl HZS Pardubického kraje,
územní odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že Návrh územního plánu Krasíkov splňuje
požadavky z hlediska integrovaného záchranného systému.
Odůvodnění:
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HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
- Zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Závěr:
HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí na základě výše uvedených stanovisek
vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci
koordinované souhlasné stanovisko.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (č.j.
MPO 161048/2020 ze dne 15. května 2020)

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Krasíkov – odložené veřejné projednání
Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující stanovisko:
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
11. Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21
Praha 4 (č.j. MV-50700-6/OSM-2020 ze dne 1. června 2020)

Vyjádření k návrhu Územního plánu Krasíkov
k č.j.: MUL 7561/2020/SU/MK ze dne 11. 3. 2020
Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu
Krasíkov nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1
stavebního zákona.
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR, IČO:00007064, Nad
Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.
Vyhodnocení:
Bez připomínek.
12. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad
Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí (č.j. SPU 201246/2020 ze dne 10. června 2020)

Upozornění k projednávanému územnímu plánu Krasíkov
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Upozorňuji, že v k.ú. Krasíkov byly dokončeny pozemkové úpravy včetně realizací některých
prvků společných zařízení. V územním plánu by tak bylo vhodné prvky, které jsou označeny
jako „návrh“, přeřadit do kategorie „stav“. Jedná se o:
cesty Z20i/DS3 a Z20l/DS3
zeleň K1d/X1, K3i/NS, K3j/NS a K3g/NS
přehrážky K2a/X2 a K2b/X2.
Vyhodnocení:

Původně uvedené návrhové lokality: cesty Z20i/DS3 a Z20l/DS3, zeleň K1d/X1, K3i/NS,
K3j/NS a K3g/NS a přehrážky K2a/X2 a K2b/X2, které již byly zrealizovány, byly převedeny
z „návrhu“ na „stav“.

7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty
7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení
7.1.1Vymezení hranice zastavěného území
Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Nově zastavěné pozemky byly
aktualizovány k ke dni 1. únor 2019.
Jako izolovaná zastavěná plocha v nezastavěném území byl vymezen
v souladu
s platnou legislativou pozemek st.p.č. 86. V současné době se jedná o plochu zbořeniště,
obnovení stavby v předmětném prostoru je z hlediska urbanistické koncepce obce
nevhodné (mimo veřejnou infrastrukturu, v sousedství prvků územního systému
ekologické stability). Plocha byla vymezena z hlediska funkčního využití jako specifická
(X3), bylo doporučeno zalesnění prostoru.
Jako izolovaná zastavěná plocha v nezastavěném území byl vymezen v souladu
s platnou legislativou pozemek st.p.č. 292. Jedná se o stavbu pro dopravní infrastrukturu
v trase bývalé železniční trati, která však byla již před delším časem přeložena do jižní
části obce. Využití tohoto území pro dopravu již ztratilo své opodstatnění. Pozemek byl
stejně jako jeho okolí zařazen do ploch přírodních (NP).
7.1.2 Zdůvodnění urbanistické koncepce
Obec Krasíkov představuje sídlo s pásovým uspořádáním funkčních ploch ve směru
sever – jih. Osou tohoto uspořádání je vodní tok (Moravská Sázava) a souběžně vedená
páteřní komunikace – silnice II. třídy.
Zástavba je tvořena zejména objekty venkovského bydlení. V okrajových částech
zastavěného území se dochovaly zemědělské usedlosti doplněné do současnosti
rozsáhlým zázemím soukromé zeleně.
Objekty občanského vybavení jsou soustředěny podél páteřní komunikace (prodejna
potravin, pohostinství, hasičská zbrojnice, dříve také mateřská škola). Výjimku tvoří
budova obecního úřadu situovaná v klidové poloze u vodního toku. Občanské vybavení
v Krasíkově doplňují dva sportovní areály.
Na severozápadním okraji byly původně provozovány kapacitní objekty živočišné
výroby, v současné době již je od zemědělské výroby v území upuštěno. V budoucnu je
třeba připustit pouze takové využití výrobních objektů, které by bylo slučitelné s funkcí
bydlení, jež má v řešeném území prioritní postavení.
Příznivě se na životním prostředí zastavěného území obce projevila realizace přeložky
železniční trati, která je ve východní části řešeného území vedena převážně v tunelu.
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Stávající urbanistická koncepce obce je v předloženém návrhu zachovávána. Jsou
vymezovány zejména plochy pro rozvoj funkce bydlení různých forem (bydlení –
v rodinných domech – městské, bydlení – v rodinných domech – venkovské, plochy
smíšené obytné – venkovské), a to převážně v návaznosti na západní část zastavěného
území, která není zasažena záplavovým územím řeky Moravské Sázavy.
Dále je rozvíjen sportovní areál u Moravské Sázavy a plochy sídelní zeleně (soukromé a
vyhrazené, ochranné a izolační).
7.1.3 Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
A. Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Z1/SV– rozvoj zastavěného území obce severovýchodním směrem;
- vymezení rozvojové plochy je prověřováno na základě konkrétního požadavku
vlastníka pozemků, který má v sousedství již obytný objekt a hospodářské
stavby a uvažuje s dalším územním rozvojem;
- zájem obce dát stávajícím obyvatelům možnost realizace svých záměrů na území
obce;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
Z3/SV– dostavba proluky v severozápadní části zastavěného území;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
Z4a/SV– dostavba proluky v severozápadní části zastavěného území;
v platné územně plánovací dokumentaci plocha omezena navrhovaným
přívodním vedení k nové transformační stanici v území, v návrhu územního
plánu plocha pro umístění nové transformační stanice přemístěna do jiného
prostoru;
- před realizací záměru je třeba zajistit, aby negativní vliv z provozu v sousedním
areálu výroby a skladování se omezil pouze na tuto plochu výroby a skladování;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
Z6/SV– rozvoj zastavěného území obce severozápadním směrem;
- mírný, západně orientovaný svah;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
B. Bydlení - v rodinných domech – venkovské (BV)
Z5/BV – využití proluky v severovýchodní části zastavěného území;
- pozemky ve vlastnictví obce;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy, prochází tudy ale
hranice povodňového riziky, s tímto je třeba počítat při havarijním plánování;
- plocha se nachází na půdách V. třídy ochrany.
Z7a/BV– rozvoj zastavěného území obce západním směrem, oboustranné obestavění
stávající místní komunikace;
- vymezení rozvojové plochy je prověřováno na základě konkrétního požadavku
vlastníka pozemků;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- před realizací záměru je třeba zajistit, aby negativní vliv z provozu v sousedním
areálu výroby a skladování se omezil pouze na tuto plochu výroby a skladování;
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- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.

Na základě projednání plocha vypuštěna z důvodu ochrany zemědělského půdního
fondu.
Z13/BV– rozvoj zastavěného území v jihovýchodní části obce;
rozvojová plocha vymezena v předmětném prostoru již v platné územně
plánovací dokumentaci na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemku;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy;
- realizace záměru nepředstavuje zábor zemědělského půdního fondu.
C. Bydlení - v rodinných domech – městské (BI)
Z9/BI – rozvoj zastavěného území západním směrem;
- rozvojová plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně
plánovací dokumentaci;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- vlastník pozemku souhlasí se změnou využití pozemku pro bydlení;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
Z10/BI – rozvoj zastavěného území v jihozápadní části obce;
- rozvojová plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně
plánovací dokumentaci;
- dobrá dostupnost veřejné infrastruktury;
- část pozemků je již ve vlastnictví obce;
- plocha není zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
D. Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Z14/OS– rozšíření stávajícího sportovního areálu v jihovýchodní části Krasíkova;
- využití proluky v zastavěném území obce;
- navrhovaná sportovní plocha bude využívat sociální zázemí stabilizovaných
sportovních ploch v předmětném prostoru;
- využití plochy omezeno záplavovým územím Moravské Sázavy.
E. Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)
P2 – využití plochy původního vedení silnice II. třídy pro veřejné prostranství – veřejnou
zeleň.
F. Zeleň – ochranná a izolační (ZO)
Z12/ZO – návrh izolační zeleně podél sportovního areálu, eliminace jeho negativního
vlivu na sousední obytnou zástavbu (stabilizovanou i navrhovanou).
G. Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)
Z4b/ZS– plocha vymezována s cílem zajistit dostatečné zázemí ploch soukromé zeleně u
nově navrhované rozvojové plochy pro bydlení Z4a/BV;
- funkce bydlení zde není navržena vzhledem k tomu, že plocha je zasažena
záplavovým územím Moravské Sázavy a také sousedí přímo se silnicí II. třídy.
Z7b/ZS– plocha vymezována s cílem zajistit dostatečné zázemí ploch soukromé zeleně u
nově navrhované rozvojové plochy pro bydlení Z7a/BV;
- funkce bydlení zde není navržena vzhledem k tomu, že předmětnou plochou je
vedeno primerní elektrické vedení, je třeba toto vedení respektovat včetně jeho
ochranného pásma.
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Na základě projednání plocha vypuštěna z důvodu ochrany zemědělského půdního
fondu.
Z8/ZS– plocha vymezována z cílem zajistit kompaktnost hranice zastavěného území;
- plocha v sousedství bývalé železniční trati, nyní je zde veden prvek územního
systému ekologické stability – lokální biokoridor;
- možnost rozšíření ploch soukromé zeleně v sousedství stávající obytné zástavby.
Z15/ZS– plocha vymezována z cílem zajistit kompaktnost hranice zastavěného území;
- plocha využívaná původně pro vedení železniční trati;
- možnost rozšíření ploch soukromé zeleně v sousedství stávající obytné zástavby.
Z16/ZS– plocha vymezována z cílem zajistit kompaktnost hranice zastavěného území;
- plocha využívaná původně pro vedení železniční trati;
- možnost rozšíření ploch soukromé zeleně v sousedství stávající obytné zástavby.
Z17/ZS–

plocha využívaná původně pro železniční dopravu, v souvislosti s úpravou
vedení trati opuštěna;
- možnost rozšíření ploch soukromé zeleně u stávající obytné zástavby – bytového
domu v obci Třebařov.

H. Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)
Z18a,b/TI

– požadavek přebíraný z projednávaných Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje;
- zastavitelná plocha určená pro rozšíření transformovny 400/110kV Krasíkov.
CT1 – požadavek přebíraný z projednávaných Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje;
- koridor pro dvojité elektrické vedení 400kV Týnec – Krasíkova a Krasíkov –
Prosenice;
- koridor vymezen v souběhu se stávajícím elektrickým vedením.
CH. Dopravní infrastruktura – silniční (DS)
Z2/DS3 – plocha určená pro realizaci místní komunikace, která by měla zajistit dopravní
napojení rozvojových ploch Z1/SV a Z3/SV.
Z11/DS3 – plocha určená pro realizaci místní komunikace, která by měla zajistit dopravní
napojení rozvojové plochy Z11/DS3.
Z19a,b/DS3 – plocha určená pro realizaci místní komunikace, která by měla zajistit
dopravní napojení transformovny Krasíkov po jejím plánovaném rozšíření.
Do návrhu územního plánu byly zapracovány zastavitelné plochy určené pro doplnění
zemědělských komunikací v nezastavěném území, jejich konkrétní vedení bylo vymezeno
v rámci provedených komplexních pozemkových úprav, jedná se o zastavitelné plochy
označené jako Z20a – Z20l/DS3. Uvedený záměr byl v průběhu projednávání územního
plánu na plochách označených Z20i/DS3 a Z20l/DS3 již realizován.
P1 – plocha určená pro zlepšení směrových parametrů vedení silnice II. třídy v jižní části
řešeného území.
I.Výroba a skladování – skladování (VK)
P3 a,b– změna využití stávajícího provozu lehké výroby v sousedství obytné zástavby na
plochy určené pouze pro skladování, případně pro drobnou řemeslnou výrobu.
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7.1.4 Posouzení vazby na zastavitelné plochy, vymezené v platném Územním plánu obce
Krasíkov

Číslo zastavitelné plochy
v ÚPO
B1- plochy bydlení

B2- plochy bydlení
B3- plochy bydlení
B4- plochy bydlení
B5- plochy bydlení
V1- plochy výroby
V2- plochy výroby
S1- sportovní plochy

Z1/1 – plochy smíšené
zástavby
s převažující
funkcí bydlení
Z1/2 – plochy luk a pastvin

Zapracování do návrhu nového územního
plánu
- část rozvojové plochy převzata do návrhu
nového územního plánu jako zastavitelná
plocha Z9/BI, severní část vypuštěna
vzhledem
k tomu,
že
předmětným
prostorem prochází primerní elektrické
vedení, které je třeba respektovat včetně
ochranného pásma. Pro optimální využití
předmětného prostoru by bylo třeba
uvažovat s přeložkou trasy vedení např. do
kabelu.
- z velké části realizováno, zbývající část
převzata do návrhu jako zastavitelná plocha
Z10/BI
- část realizována, část převzata do návrhu
jako zastavitelná plocha Z10/BI
- nerealizováno, do návrhu převzata část,
která není zasažena záplavovým územím –
zastavitelná plocha Z13/BV
- plocha již stabilizována
- plocha stabilizována
-plocha vypuštěna, ponecháno stávající
využití – plocha smíšené obytné venkovské
- od potřeby rozšíření sportovních ploch
v předmětném
prostoru
upuštěno,
rozšiřován je areál ve východní části
zastavěného území, severní část vypuštěna,
jižní zařazena do zastavitelné plochy pro
bydlení Z10/BI
- záměr již realizován
- na základě požadavku vlastníka pozemku
vymezena zastavitelná plocha Z1/SV

7.1.5 Zdůvodnění návrhu veřejných prostranství
V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro
bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezit související plochu
veřejného prostranství o výměře 1000m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
V návrhu předkládaného územního plánu nejsou plochy tak velkého rozsahu
vymezovány.
Rozvoj ploch veřejného prostranství – veřejné zeleně (ZV) je navrhován v ploše
přestavby P2 v jižní části řešeného území v sousedství železniční zastávky Krasíkov.
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Regulativy některých ploch s rozdílným způsobem využití uvádějí v rámci přípustného
využití možnost realizace nových ploch veřejných prostranství, jedná se zejména o
plochy občanského vybavení (OV, OS), bydlení (BV, BI) a plochy smíšené obytné (SV).
7.1.6 Zdůvodnění vymezení ploch jiného využití než stanovuje § 4-19 vyhl. č.
501/2006 Sb.
V rámci urbanistické koncepce obce byly při vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití plochy zeleně, členěné dále podle konkrétního způsobu využití na:
a) plochy zeleně - soukromé a vyhrazené;
b) plochy zeleně – ochranné a izolační;
c) plochy zeleně – přírodního charakteru.
Důvodem pro doplnění těchto ploch do funkčního využití území byla potřeba vymezení
systému sídelní zeleně, požadovaná v příloze č. 7, části I, odst. 1, písm. C vyhlášky
č.500/2006 Sb., v platném znění.
Samostatným vymezením ploch zeleně je v územním plánu také sledována ochrana
příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.
7.1.7 Zdůvodnění ochrany veřejného zájmu, který vedl k vypuštění možnosti umístění
některých staveb, zařízení a jiných opatření do nezastavěného území dle odst. 5 §18
stavebního zákona
A) Umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů
- v území lze předpokládat pouze povrchové způsoby těžby nerostů. Tento způsob
těžby má velmi negativní vliv na krajinný ráz dotčeného území a zhoršuje
hygienické podmínky v předmětném prostoru (hlukem, prachem, vibracemi,
zvýšením intenzity nákladní dopravy). Uvedené důvody vedly zpracovatele
k nepřípustnosti umístění podobných staveb, zařízení a jiných opatření v řešeném
území bez nutnosti projednat tuto změnu ve využití území v územně plánovací
dokumentaci.
B) Umístění staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství
- v předkládaném územním plánu je možnost umístění staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství v některých plochách nezastavěného území zakázána,
v jiných je prostorově omezena, případně umožněna za splnění uvedených
podmínek. Důvody, které k tomu zpracovatele vedly jsou následující:
stavby pro zemědělství jsou obvykle hmotově výraznější než stavby
obytného území venkovského sídla. Jejich umístěním v nezastavěném území se
vytváří nevhodná pohledová dominanta, velmi často si investoři vybírají místa
pohledově exponovaná, na horizontech, apod. Toto umístění vede k narušení
hodnoty krajinného rázu území;
kolem staveb pro zemědělství a zejména pak kolem stájových objektů
vzniká oblast negativního vlivu na životní prostředí (hluk, prach, zápach, zvýšený
výskyt hmyzu, apod.). Tyto stavby nelze umisťovat volně v řešeném území, např.
v nezastavěném území navazujícím na stabilizované plochy vyžadující hygienickou
ochranu (plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení veřejného charakteru,
apod.) případně na, v územním plánu navrhované, rozvojové plochy pro uvedené
funkce.
Uvedené důvody vedly zpracovatele k nepřípustnosti umístění podobných staveb,
zařízení a jiných opatření v řešeném území bez nutnosti projednat tuto změnu ve
využití území v územně plánovací dokumentaci.
C) Umístění staveb, zařízení
nakládání s odpady

a jiných opatření pro technickou infrastrukturu –
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-

předmětné stavby a zařízení představují významnou změnu v obvyklém využívání
nezastavěného území (zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství) a jsou zpravidla
doprovázeny výraznými terénními úpravami. Umístění tohoto záměru do řešeného území
je třeba dobře prověřit z hlediska urbanistické koncepce obce. Tyto důvody vedly
zpracovatele k nepřípustnosti umístění podobných staveb, zařízení a jiných opatření
v řešeném území bez nutnosti projednat tuto změnu ve využití území v územně plánovací
dokumentaci.
7.1.8 Zdůvodnění vymezení plochy přestavby P3a,b
Na severozápadním okraji zastavěného území v přímém sousedství obytné zástavby
byla vymezena plocha přestavby P3a,b. Plocha přestavby zasahuje pozemek st.p.č. 199
včetně funkčně souvisejících ploch a pozemek st.p.č. 196 včetně funkčně souvisejících
ploch.
Dle aktuálních údajů katastru nemovitostí má st.p.č. výměru 469 m2 a je veden jako
zemědělská stavba. Pozemek st.p.č. 199 má výměru 903 m2 a je veden jako stavba pro
výrobu a skladování.
Předmětné stavby byly původně realizovány pro potřeby zemědělské výroby, která byla
součástí venkovského sídla. Objekt na st.p.č. 199 byl využíván jako kotelna, objekt na
st.p.č. 196 zase pro chov drůbeže. Jedná se o jedinou výrobní plochu v obci Krasíkov.
Po zániku zemědělského provozu v území byla v roce 2013 povolena změna užívání
objektů pro potřeby skladování, konkrétně pro uskladnění starších výrobků a polotovarů
firmy Roltechnik a.s. Třebařov.
Tato změna využívání byla v souladu se záměry obce a povolená forma využití
nevyvolávala problémy ve venkovském sídle. S tímto využitím také počítal i do budoucna
návrh nového územního plánu. V návrhu pro společné jednání byla v tomto prostoru
vymezena plocha s rozdílným způsobem využití „výroba a skladování – skladování – VK“.
V roce 2017 bylo vydáno stavební povolení na stavební úpravy stavby na st.p.č. pro
potřeby výroby sprchových vaniček z litého mramoru pro sprchové kouty, tzn. změna
využití skladovacího objektu na výrobní halu. Dle popisu záměru je předpokládána
výroba 100 ks vaniček za den, 22 000 ks vaniček za rok. Sprchové vaničky jsou
vyráběny pomocí gelcoatové technologie umělého mramoru (umělý kámen), tzn. forma
je pokryta tenkou vrstvou gelcoatu (polyesterová barva) a vyplněna směsí, která se
skládá z cca 80% vápence (uhličitanu vápenatého) a z cca 20% polyesterové pryskyřice
s vytvrzovačem.
Při této technologii jsou používány organické látky – styren, aceton, benzen,
benzopyren.
Poznámka: Styren je bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem. Jako celosvětově

nejvýznamnější monomer je styren hojně používaným rozpouštědlem a výchozí surovinou pro výrobu dalších
polymerů (polystyren apod.). Člověk může být styrenu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem.
Při akutní expozici styren dráždí oči, dýchací cesty i trávicí soustavu. Styren má negativní vliv na nervový
systém. Ve vyšších dávkách vyvolává bolesti hlavy, deprese, poruchy vidění, křeče. U zvířat bylo sledováno
podráždění kůže, ztráta sluchu, poškození krve, jater, imunitního a nervového systému a výskyt rakoviny.
Styren je IARC považován za možný lidský karcinogen (2B).

Při výrobě vznikají další škodliviny – oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý CO, pevné
prachové částice .
Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že se jedná o provozovnu chemického průmyslu.
Umístění tohoto druhu výroby do venkovského sídla postrádá opodstatnění a je hrubou
urbanistickou chybou. Podobné provozy je třeba směřovat do větších výrobních zón u
městských sídelních jednotek, kde je realizována potřebná veřejná infrastruktura a které
jsou bez přímého kontaktu s obytným prostředím.
Obec Krasíkov je malou obcí v jihovýchodní části Pardubického kraje. Rozloha obce je
pouze 508 ha, z toho zastavěné území tvoří cca 7%, tzn. 37 ha. V obci žije cca 300
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obyvatel. Zastavěné území je kromě výše uvedené výrobní plochy využíváno převážně
pro bydlení, a to různých forem – městského typu, venkovského typu, plochy smíšené
obytné – venkovské. Funkce bydlení je doprovázena základním občanským vybavením,
zdaleka zde vše není plná nabídka těchto služeb.
Není koncepční v sídle tohoto charakteru vytvářet zónu pro rozvoj lehkého průmyslu,
pokud by zde měly být nějaké výrobní plochy, pak by se mělo jednat pouze o plochy pro
drobnou řemeslnou výrobu, případně již zmiňované skladování.
V souladu s §19 odst.c) je úkolem územního plánování prověřovat a posuzovat potřebu
změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.
To, že nebyla v procesu povolování provozu výroby sprchových vaniček dostatečně
prověřena jeho slučitelnost s funkcí bydlení, dokládá i skutečnost, že krátce po spuštění
provozu byla na obec doručena stížnost na nadměrný zápach z výrobní haly firmy
Roltechnik v obci Krasíkov, podepsaná 30 občany a následovaly další – viz vypořádání
námitky společnosti v kapitole č. 16 této zprávy.
Zákon č. 86/2002 Sb., který předcházel platnému zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, pracoval s termínem „přípustná míra obtěžování zápachem“ s stanovil, že“
vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru
obtěžování zápachem není dovoleno“.
Aby byla překročena přípustná míra obtěžování zápachem, musely být dle vyhlášky
splněny současně dva předpoklady: musela být podána stížnost více než 20 obyvateli,
kteří bydlí nebo pracují v oblasti, v níž k obtěžování dochází, a současně muselo být
orgánem ochrany ovzduší zjištěno, že na zdroji znečišťování ovzduší došlo k porušení
povinnosti, která mohla obtěžování zápachem způsobit.
O tom, že stížnosti na zápach v obci se opírají o reálný základ se zpracovatel přesvědčil
při terénním průzkumu. I při krátkodobém pobytu v území lze pouhým nosem
identifikovat pachový vjem nepřírodního původu. Ve venkovském prostředí je tento vjem
neobvyklý a je proto vyhodnocován jako velmi nepříjemný.
V ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší je definována
znečišťující látka, jako „látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít
škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“.
Znečišťující látky tedy v sobě podle nové právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují
zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se
v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících
látek vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně
upraveny speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění
a znečišťování. Obtěžování zápachem lze regulovat zejména v rámci závazných podmínek
provozu stanovených v povolení zdroje. V rámci povolení provozu a zejména v rámci
provozního řádu, který je součástí povolení, může orgán ochrany ovzduší
stanovit konkrétní technické podmínky provozu založené na nejlepších dostupných
technikách vedoucí ke snížení emisí pachových látek.
Zákon umožňuje, aby krajský úřad v povolení zdroje stanovil i specifické emisní limity,
které nejsou uvedeny ve vyhlášce, tzn. emisní limity pro jiné znečišťující látky, než
stanovuje prováděcí předpis nebo přísnější emisní limity než jsou uvedené v prováděcím
předpise. Vzhledem k tomu, že pachová látka je z definice látkou znečišťující, lze zdroji
stanovit v rámci povolení provozu specifický emisní limit i na pachové látky.

87

Při regulaci zápachu je zásadní brát na zřetel princip prevence, neboť velmi častou
situací je, že zdroj plní všechny emisní limity, podmínky provozu a využívá nejlepší
dostupné techniky, avšak přesto je předmětem stížností na zápach. Důvodem v těchto
případech je nevhodné umístění zdroje blízko obytné zástavby. Zásadní roli v prevenci
obtěžování zápachem proto hraje již samotná fáze územního plánování a následné
umisťování a povolování zdrojů.
Z výše uvedených důvodů byla do návrhu územního plánu zapracována plocha přestavby
P3a,b.
Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu cílů územního plánování stanovených v §18
stavebního zákona:
(1)
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Řešení územního plánu Krasíkov:
Obec Krasíkov patří z urbanistického pohledu mezi venkovská sídla. Patří mezi
menší obce ORP Lanškroun, jeho správní území má výměru pouhých 508 ha a žije
v něm cca 300 obyvatel. V definici dle Asociace pro urbanismus a územní
plánování ČR jsou venkovská sídla charakterizována následujícím způsobem:
„Venkovské sídlo je charakterizováno úzkou spojitostí s vnějším krajinným
prostředím, převahou nízkopodlažní zástavby, bohatstvím půdorysných typů,
velkou plochou intravilánu s výrazným zastoupením zahrad i systémem spádovosti
z hlediska hospodářské funkce, společenské vybavenosti, veřejného a kulturního
života. V minulosti byla podstatným rysem venkovských sídel závislost většiny
obyvatel na zemědělství.“
Vymezením plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl, ve které by byl
umístěn provoz, který používá při své výrobě toxické a karcinogenní látky, by
došlo k významnému narušení udržitelného rozvoje území. Obec by ztratila
podstatnou část kladných stránek venkovského území (klidné bydlení v kvalitním
životním prostředí) a nezískala by nic z výhod městských sídel (dobrá dostupnost
široké nabídky občanského vybavení a pracovních příležitostí). Poznámka –
provozovaný areál pro zaměstnanost v obci nemá podstatný význam, nabízí pouze
jednotky pracovních míst).
Veřejná informovanost o tom, že v území jeho obyvatelé pociťují zhoršenou
kvalitu ovzduší a že zde muselo dojít k profesionálnímu požárnímu zásahu a
likvidaci nebezpečných látek, vede k tomu, že klesá jak zájem o realizaci nové
bytové výstavby v území, tak i o odkup původních obytných objektů nabízených
k prodeji. Zajistit v území podmínky pro kvalitní venkovské bydlení je však pro
obec Krasíkov priorita.
(2)

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a
hospodářský potenciál rozvoje.
Řešení územního plánu Krasíkov:
V rozboru udržitelného rozvoje obce Krasíkov byly při zadání územního plánu mezi
silnými stránkami obce uvedeny následující položky – dobrá kvalita životního
prostředí v obci
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dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem
imisí
- plynofikace obce
Pokud změnou ve využití území dojde k tomu, že se v obci začnou množit stížnosti
na „smrad“, nemožnost větrat, problémy s dýcháním, bolesti hlavy, je jedním
z nástrojů, jak tyto stížnosti v území řešit také územní plánování.
-

Dochází rovněž k nesouladu jednotlivých soukromých zájmů v území – viz
odůvodnění bod (1). Současné nevhodné využití výrobní plochy přispívá ke snížení
hodnoty okolních obytných staveb.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních
právních předpisů.
Řešení územního plánu Krasíkov:
V předmětném území se jedná o ochranu veřejného zájmu – konkrétně
veřejného zdraví.
Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu úkolů územního plánování stanovených v
§19 stavebního zákona:
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Obec Krasíkov je malou obcí v jihovýchodní části Pardubického kraje.
Rozloha obce je pouze 508 ha, z toho zastavěné území tvoří cca 7%, tzn. 37 ha.
V obci žije cca 300 obyvatel. Zastavěné území je kromě výše uvedené výrobní
plochy využíváno převážně pro bydlení, a to různých forem – městského typu,
venkovského typu, plochy smíšené obytné – venkovské. Funkce bydlení je
doprovázena základním občanským vybavením, zdaleka zde vše není plná nabídka
těchto služeb. Není koncepční v sídle tohoto charakteru vytvářet zónu pro rozvoj
lehkého průmyslu, pokud by zde měly být nějaké výrobní plochy zachovány, mělo
by se jednat pouze o drobnou řemeslnou výrobu.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví,
životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na
její hospodárné využívání,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je změna ve využití území, která by měla vést
ke snížení rizika na veřejné zdraví.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na
využitelnost navazujícího území
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je vymezena z důvodu respektovat stávající
charakter a hodnoty v území a zajistit další využitelnost navazujícího území pro
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funkci bydlení, která má v řešeném území prioritu. Je hrubou urbanistickou
chybou vytvářet v předmětném území výrobní zónu s chemickým provozem, ve
kterém jsou využívány toxické látky.
,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je vymezena z důvodu zajištění podmínek pro
kvalitní bydlení v předmětném území. Tohoto nelze dosáhnout v případě, že
v přímém sousedství stabilizovaných a rozvojových ploch pro funkci bydlení bude
provozována plocha chemického průmyslu, u které nebude dána prostorová
možnost realizace izolační a ochranné zeleně, případně nějaké „přechodové“
plochy s neutrálním funkčním využitím.
Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu republikových priorit územního plánování,
které jsou uvedeny v kap. 2.2. Politiky územního rozvoje ve znění aktualizace č. 3:
Čl.(14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- plocha přestavby P3a,b je vymezena s cílem zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území a struktury osídlení v Krasíkově, které jsou výrazem identity tohoto
území. V daném případě se jedná o venkovskou strukturu osídlení s převahou ploch
bydlení. Vytvářením výrobní zóny pro lehký průmysl by došlo k závažnému narušení této
hodnoty.
Čl.(14a)
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezování plochy pro lehký průmysl ve venkovském území je v rozporu s touto
prioritou.
.
Čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- obec Krasíkov nepatří v hospodářské oblasti k problémovým regionům;
- obyvatelé venkovských sídel akceptují potřebu vyjížďky do zaměstnání, v předmětném
území je dobře řešena dostupnost města Lanškroun a okolních městských sídel jak
silniční, tak železniční dopravou;
- předmětná výrobní plocha nepřispěje ke změně nutnosti vyjížďky za prací pro obyvatele
obce, nabízí pouze jednotky pracovních míst.
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Čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- v návrhu je podporováno oboustranně výhodně doplňování městského sídla Lanškroun
(zázemí občanského vybavení, pracovních příležitostí) a venkovského sídla Krasíkov
(rekreační funkce, plochy trvalého bydlení v klidném prostředí).
Čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- územně plánovací dokumentace připouští možnost změny využití původně
zemědělského objektu, ovšem pro takovou funkci, která by byla slučitelná s funkcí
bydlení, ta je v předmětném území prioritní.

Čl. (24a)
.. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro
novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových a
zemědělských areálů.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezením plochy přestavby se obec snaží respektovat tuto prioritu, která byla při
povolování změny využití stavby na st.p.č. 196 v minulosti opominuta.
Čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezením plochy přestavby se obec snaží respektovat tuto prioritu. V obci Krasíkov
není vybudována veřejná infrastruktura na takové úrovni, aby mohla uspokojit
požadavky kladené výrobní zónou lehkého průmyslu, např. výrobní plochy pro lehký
průmysl by vzhledem k požadovanému charakteru dopravy měly být směřovány do
sousedství silnic I. třídy (kamionová doprava).
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7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy
Silniční doprava
Silnice II. třídy
Zájmovým územím je vedena silnice II. třídy č. 368:
II/368
Štíty – Cotkytle - Strážná - Tatenice - Krasíkov – Třebařov - Moravská
Třebová
Tato komunikace regionálního významu tvoří dopravní osu území ve směru
severojižním. Silnice prochází zastavěným územím obce. Tranzitní doprava tvoří většinu
přenášené dopravní zátěže.
Dopravní závada při výjezdu z obce ve směru do Třebářova
směrový oblouk - je řešena směrovou úpravou.

– nenormový

Silnice II. třídy je v majetku a správě Pardubického kraje.
Silnice III. třídy
Zájmovým územím je vedena následující silnice III. třídy:
III/368 9

Třebařov - Krasíkov - Koruna

Silnice zpřístupňuje centra menšího osídlení, zajišťuje přímou obsluhu objektů, směrové
a výškové parametry komunikace jsou přizpůsobeny náročné konfiguraci terénu a
přenášeným intenzitám.
Silnice III. třídy je v majetku a správě Pardubického kraje.
Místní a účelové komunikace
Pro místní dopravu je využíván průtah silnice II. třídy. Na tuto silnici navazují
místní komunikace různých délek a proměnlivých parametrů.
V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo
částečně zpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních
podmínek a fixované zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po
nezpevněné cesty.
Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných zemědělských
cest, které umožňují obsluhu jednotlivých objektů mimo souvislou zástavbu obce.
Řešeným územím protéká ve směru severojižním Moravská Sázava, která je
překlenuta dvěma mosty.
Dopravně závadné jsou směrové, šířkové i rozhledové parametry některých
místních komunikací ve stávající obytné zástavbě. Uspořádání těchto komunikací je však
fixováno zástavbou i konfigurací terénu. Navrženo je dopravní zklidnění s doplněním o
jednotlivé prvky dopravního zklidnění, dobudování výhyben a osazení silničních zrcadel v
místě nevyhovujícího rozhledu.
Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich
úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke
zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. Zaslepené obousměrné komunikace
delší než 50 m je navrženo doplnit o obratiště pro vozidla typově pro svoz odpadků nebo
vozidla hasičská.
Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající sítě místních
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komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v obci, konkrétně je
v územním plánu navržena realizace následujících místních komunikací:
Z2/DS3 – místní komunikace zpřístupňující rozvojové plochy v severní části
řešeného území (zastavitelné plochy Z1/SV a Z3/SV)
Z11/DS3- místní komunikace zpřístupňující rozvojové plochy v jižní části řešeného
území (zastavitelná plocha Z10/BI)
Z19a,b/DS3 – místní komunikace u transformovny Krasíkov
Při návrhu je třeba brát zřetel na návrh prvků dopravního zklidnění a řešení
problematiky dopravy v klidu při zajištění požadavků na přístup vozidel osob zdravotně
postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu).
Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost,
parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem
na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči,
zdravotníci) a služeb (svoz odpadu).
Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované
parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Nutné je
zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu s ČSN 73 6110.
Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé
skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a
končící nejdále 50 m od stavby.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto
šířku snížit až na 10,5 m.
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku
snížit až na 6,5 m.
Do návrhu územního plánu bylo převzato navrhované doplnění zemědělských
komunikací, které vzešlo ze zpracovaných komplexních pozemkových úprav v území.
Tyto komunikace jsou označeny jako rozvojové plochy Z20a-l/DS3.
Intenzity dopravy
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za
pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a
místních komunikací.
Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech
a představují celoroční průměr.
Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 5-4348 na silnici II/368:
Rok 2010:
Číslo
Sčítací úsek
silnice
Začátek
II/368

Tatenice
(křižovatka se
silnicí II/315)

Rok 2016:
Číslo
Sčítací úsek
silnice
Začátek

Kategorie vozidel
Konec
Třebařov
(křižovatka se
silnicí III/368 8)

TV
186

O

M

748

12

Kategorie vozidel
Konec

TV

O

M

Součet
vozidel
778

Součet
vozidel

93

II/368

Tatenice
(křižovatka se
silnicí II/315)

Třebařov
(křižovatka se
silnicí III/368 8)

186

748

21

955

TV – těžká motorová vozidla
O – osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M – jednostopá motorová vozidla
Na předmětné silnici III. třídy sčítání prováděno nebylo.
Kategorizace silnic a funkční třídy
Kategorie silnice II/368 je (dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v
ČR“ - zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR) S 7,5/60.
Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou
rychlostí v kilometrech za hodinu.
Do kategorizace nejsou zahrnuty silnice III. tříd. U nich však lze s ohledem na
jejich dopravní zatížení a jejich význam uvažovat se silniční kategorií S 7,5/50.
Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN
736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých
místních
komunikací
nedostačující,
je
však
dostačující
provozu
po
nich
uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou
způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru
místní komunikace.
Funkční skupina stávajících průtahů krajských silnic II. a III. tříd má úroveň B až
C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty,
stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.
Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí
splňovat podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP.
Doprava v klidu
Parkování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v
profilu komunikací.
Větší mimouliční parkoviště je realizováno u budovy obecního úřadu (kapacita
cca 6 stání pro osobní vozidla).
Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno
dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a
administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a
odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.
Garážovací stání jsou reprezentována převážně garážemi na vlastním pozemku,
tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti.
Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové
dopravy a železniční dopravy.
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Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO.
Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmou ČSAD Ústí nad
Orlicí a.s.
V řešeném území jsou situovány dvě zastávky:
-

-

Krasíkov, Jednota
Krasíkov, škola

Zastávky budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425-1
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1:
Navrhování zastávek.
Navrženo je doplnění zastávek o chybějící nástupiště.
Cyklistická doprava, cykloturistika
Zájmovým územím procházejí následující regionální cyklotrasy (značení dle
jednotné klasifikace Klubu českých turistů), které jsou vedeny převážně po méně
zatížených krajských silnicích nebo zpevněných cestách:
- č. 4221 Lanškroun – Žichlínek - Tatenice – Krasíkov – Třebařov
- č. 4190 Rychnov na Moravě – Třebařov - Krasíkov – Koruna
Další neznačené místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo
částečně zpevněných cestách s minimální intenzitou automobilové dopravy.
Pěší doprava, turistika
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným
pěším a motorovým provozem.
Chodníky jsou vybudovány podél krajské silnice II. třídy v celém zastavěném
území.
Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je
nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení
v samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest.
U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace, vlastní nástupiště a přístupy k zastávkám.
Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v
samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest.
Značené turistické trasy se na území obce nenacházejí.
Železniční doprava
Řešeným územím prochází železniční trať č. 270 (Praha) - Česká Třebová – Zábřeh –
Olomouc – Přerov - Bohumín. Jedná se o důležitou železniční trať, která spojuje Prahu se
severní Moravou, Slezskem, Polskem a Slovenskem. Spolu s navazující tratí 010 spojuje
čtyři krajská města, a to Prahu, Pardubice, Olomouc a Ostravu.
Trať je v celé své délce elektrizovaná a dvoukolejná. Je součástí třetího železničního
koridoru, úsek Přerov – Bohumín pak také druhého koridoru.
Nejbližší železniční zastávka se nachází jižně od zastavěného území Krasíkova na
správním území obce Třebařov. Je označena ale jako vlaková stanice Krasíkov.
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Jiné druhy dopravy
Letecká ani vodní doprava není v zájmovém území provozována.
Ochranná pásma
Silnice
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na
ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební
činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v
odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
silnice II. a III. tříd
....... 15 m od osy vozovky
Železnice
Železniční ochranné pásmo je stanoveno Zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a
tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně
však do vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.
V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze povolit
pro stavby pozemních komunikací, vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a
signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje
Drážní správní orgán, který přitom stanoví podmínky.

7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství
7.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Stávající stav
Krasíkov má v současné době vybudován systém zásobování vodou. Obec má
vlastní vodní zdroj s vodojemem. Systém byl uveden do provozu v roce 1986. Vlastníkem
i provozovatelem vodovodu je Obec Krasíkov.
Zdroje vody
Jako zdroj vody vodovodu Krasíkov je využíván vrt KR-1, který se nachází
v severozápadní části řešeného území. Vydatnost vrtu byla stanovena na 7l/s.
Rozhodnutím MÚ Lanškroun ze dne 15.6. 2004 č.j. ŽP/10679/2004/231.8 – La/58 byl
z předmětného vrtu povolen odběr 6l/s.
Toto povolení bylo prodlouženo rozhodnutím Odboru životního prostředí MÚ Lanškroun
dne 30.9.2009 č.j. 0028328/2009/OŽP/231.2/SUh do 31.12.2022.
Tlakové poměry a akumulace
Z vodního zdroje je voda čerpána do dvoukomorového
zemního vodojemu
2x25m3. Z tohoto stávajícího vodojemu je voda gravitačně dodávána do spotřebiště.
Maximální hladina ve vodojemu je 359,24 m n.m., dno vodojemu má hloubku 356,74 m
n.m.
Rozvodné řady
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Hlavní zásobovací řad je proveden z DN 160 mm, podružné zásobovací řady jsou
provedeny z profilů DN 110 a 80 mm, materiálem je převážně PVC a LPE. Počet
napojených obyvatel je cca 200.
Uvedené profily vyhovují ČSN 730873.
Individuální zásobování vodou
Zástavba na západním a východním okraji obce není napojena na veřejný vodovod,
obyvatelé zde využívají vodu z domovních studní.
Návrh
Návrh územního plánu předpokládá v řešeném území rozvoj zejména obytné zástavby,
jsou navrženy plochy pro umístění cca 12 nových rodinných domů, návrhový počet
obyvatel by měl dosahovat počtu cca 350 osob. Menší plocha je uvažována pro rozvoj
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.
Orientační výpočet potřeby vody
Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. Specifická
potřeba vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den, pro rodinné domy je potřeba
navýšena o 1,0 m3/r a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro
občanskou a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento
napojení obyvatel na vodovod je pro výhledové období uvažováno 100 % .
A. Potřeba vody pro bytový fond
350 ob. á 96 l/ob.den
124 domů á 2,74 l/d.den

33,61 m3 /d
3,39 m3/d

B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost
- jedná se o lokalitu do 1 000 obyvatel
350 ob. á 20 l/ob.den

7,00 m3/d

C. Potřeba vody pro průmysl
V zájmovém území je provozován jeden výrobní areál, s jeho územním rozšířením
není uvažováno.
20 prac. á 120 l/ob.den

2,40 m3/d

D. Potřeba vody pro zemědělství
Není v řešeném území provozována.
Nerovnoměrnost spotřeby vody
Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti kd a
součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh, které jsou stanoveny takto:
součinitel denní nerovnoměrnosti
kd = 1,5
součinitel hodinové nerovnoměrnosti
kh = 1,8
maximální denní potřeba
Qm= Qp * kd
maximální hodinová potřeba
Qh= Qm * kh
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Celkové bilance potřeby vody
druh spotřeby
obyvatelstvo
vybavenost
průmysl
zemědělství
Celkem

Qp
(m3/d)
37,00
7,00
2,40
0
46,40

Qm
(m /d)
55,50
10,50
4,40
0
70,40
3

(l/s)
0,64
0,12
0,02
0
0,78

Qh
(l/s)
1,15
0,22
0,02
0
1,39

Při uvažovaném urbanistickém rozvoji Krasíkova bude nutno zajistit pro návrhový počet
obyvatel cca 0,78 l/s max. denního množství vody. Vzhledem k vydatnosti vodního
zdroje lze konstatovat, že zdroj bude dostatečný i pro návrhové období.
Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima,
v případě Krasíkova se jedná o cca 42 – 71 m3, stávající akumulace je tedy dostatečná.
Rozvodné řady
V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou buď stávající rozvodné
vodovodní řady, nebo je třeba navrhnout vodovodní řady nové. U nově navržených řadů,
kde je to možné, je třeba navrhovat vodovodní síť okruhovou v ostatních případech
vodovodní síť větvenou. Budou navrženy vodovodní řady průtočných profilů DN 80 – DN
100.
V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z. č. 274/2001
Sb. § 11, vyhl. č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402.
Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat
samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru.
Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých
zdrojů.
Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat
odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639.
Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná
pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

Požární zabezpečenost
V zastavěném území obce musí být vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 –
zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze
zásobovacího potrubí.
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže
Typ zástavby
1. Rod. domy a
nevýrobní
objekty do 120 m2

potrubí
DN mm
80

odběr Q l/s
pro v
=0,8m/s
4

odběr Q l/s
pro v
=1,5m/s
7,5

obsah nádrže
m3
14
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2. Nevýrobní objekty
120 – 1500m2
výr.
objekty
a
sklady
do 500 m2
3. Nevýrobní objekty
větší než 1500m2
výr.
objekty
a
sklady
500 – 1500 m2
otevř. tech. zařízení
do 1500 m2
4. Výrobní objekty,
sklady
a
otevř.
tech.
zařízení
do 1500 m2
5. Výrobní objekty a
sklady
s vys.
pož.
zatížením
větší než 2500 m2

100

6

12

22

125

9,5

18

35

150

14

25

45

200

25

40

72

Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m) - od objektu/mezi sebou
Typ zástavby

hydrant

plnící místa

200/400

výtokový
stojan
600/1200

3000/5000

vodní tok
nebo nádrž
600

1. Rod. domy a
nevýrobní
objekty do 120 m2
2. Nevýrobní objekty
120 – 1500m2
výr.
objekty
a
sklady
do 500 m2
3. Nevýrobní objekty
větší než 1500m2
výr.
objekty
a
sklady
500 – 1500 m2
otevř. tech. zařízení
do 1500 m2
4. Výrobní objekty,
sklady
a
otevř.
tech.
zařízení
do 1500 m2
5. Výrobní objekty a
sklady
s vys.
pož.
zatížením
větší než 2500 m2

150/300

400/800

2500/5000

400

120/240

300/600

2000/4000

300

100/200

200/400

1500/3000

200

80/160

120/240

1000/2000

150

Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet
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KANALIZACE
Stávající stav
V zájmovém území byla dokončena výstavba nové splaškové kanalizace společně
s obcemi Třebařov, Tatenice a Koruna. Odpadní vody jsou odváděny na společnou
čistírnu odpadních vod v Tatenicích. ČOV Tatenice se nachází cca 300 m severovýchodně
od hranic správního území Krasíkova a má kapacitu 2100 EO. Vyčištěné odpadní vody
z této ČOV jsou vypouštěny do Moravské Sázavy.
V Krasíkově jsou realizovány kanalizační stoky v délce cca 3550 m.
Původní kanalizace je v současné době využívána jako dešťová.
Návrh
V místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to bude technicky možné a
ekonomicky únosné, budou realizovány nové kanalizační stoky, které bude možné napojit
do nově vybudovaného kanalizačního systému obce.
Dle z.č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií
Nadřazený rozvodný systém
Transformovna 400/110 kV Krasíkov
V severozápadní části řešeného území je situována rozvodna a transformovna 400/110
kV Krasíkov, která slouží jako napájecí bod distribučního rozvodného systému 110 kV.
Elektrické vedení VVN
Do řešeného území zasahují následující linky VVN 400 kV:
- V 453 Neznášov – Krasíkov (severozápadní okraj)
- V 401 Týnec – Krasíkov (západní okraj)
- V 402 Krasíkov – Prosebnice (jihozápadní okraj)
- V 457 Krasíkov – Dlouhé Stráně (jihozápadní část)
Do řešeného území zasahují následující linky VVN 110 kV:
- V 1121, V 1126 Krasíkov - Lanškroun, Svitavy
- V 1123, V 1124 Krasíkov – Česká Třebová
- V 1011, V 1012 Krasíkov – Moravská Třebová
- V 1127, V 1128 Krasíkov – Jablonné nad Orlicí
- V 591-4 Krasíkov – Ráječek
Stávající zásobování obce
Zásobování obce Krasíkov elektrickou energií je řešeno z vrchního vedení systémem
22 kV, odbočkami z vedení VN 2240 výkonově zajištěného z transformovny 110/22 kV
Lanškroun.
Přehled stávajících TS, které se podílejí na zásobování území, je uveden v následující
tabulce.
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Číslo
TS

Název

Druh
TS

Rok
výstavby

Transformátor
v kVA

Majitel

instalovaný
145

Krasíkov I

BTS
dvousloupová

1969

160

ČEZ

165

Krasíkov II

BTS
dvousloupová

1984

400

Společné

543

Krasíkov - sídliště

PTS široká

1982

250

ČEZ

1322

Krasíkov – TVS (T21)

PTS ostatní 1969

1600

ČEZ

1329

Krasíkov – ČD

Ostatní
kabelová
Instalovaný transformační výkon v kVA

cizí
2410 kVA

Napojení předmětných TS na systém 22 kV je řešeno vrchním vedením.
Návrh řešení
Předkládaný dokument řeší v rozvojových plochách v návrhovém období výstavbu 17
rodinných domů. Zástavba je rovnoměrně rozptýlena po celé délce zastavěného území
obce.
Z hlediska zajištění el. energie, je situace ve většině případů příznivá vzhledem k tomu,
že navrhovaná výstavba je situována v blízkosti stávajících el. stanic, které vykrývají
řešené území a mají rezervu ve zvýšení transformačního výkonu. U navrhované
výstavby lze předpokládat běžný bytový odběr el. energie. V rámci řešeného území je
realizováno dvoucestné zásobování energiemi (elektřina a zemní plyn). Očekávaný
soudobý el. příkon za předpokladu, že RD odpovídá 1b.j. je uvažován ve výši 2,3 kW.
Celkový výkonový nárůst vlivem navrhované výstavby vyžádá si zajištění cca 60 kW el.
výkonu. Elektrické vytápění u nové výstavby se nepředpokládá.
řešené území Krasíkov
navrhovaná výstavba RD (stupeň elektrizace B2)
potřeba pro hospodářské zázemí na plochách
smíšeného obytného území (odhad)
celkový nesoudobý nárůst el. příkonu

odhadovaný el. příkon v kW
17x2,3 =39,1, tzn. cca 40
20
60 kW

V návrhu územního plánu je orientačně navrhována jedna plocha plochy pro umístění
nové TS – T1 (v severozápadní části zastavěného území) pro potřeby rozvojových ploch
Z1/SV, Z3/SV a Z4a/SV.
Rozvod systému VVN
Do návrhu územního plánu byly zapracovány následující rozvojové záměry vycházející
z Politiky územního rozvoje ČR a projednávané Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje:
- rozšíření plochy elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov, tento záměr byl
vymezen jako zastavitelná plocha Z18a,b/TI;
- dvojité elektrické vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a dvojité elektrické vedení
400 kV Krasíkov – Prosebnice, tento záměr byl vymezen jako koridor pro
vedení stavby technické infrastruktury CT 1 - nadzemní elektrické vedení.
Rozvod systému NN
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V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové
bytové výstavby na rozvodný systém NN řešeno v souladu s požadavky provozovatele
sítě, který stanoví upřesňující podmínky připojení, s ohledem na změny způsobené
časovým odstupem mezi navrhovaným záměrem a vlastní realizací bytové výstavby.
Ochranná pásma elektrizační soustavy
Dle zákona č. 458/2000, Sb., v platném znění, o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:
Zařízení

Vzdálenost (m) od krajních vodičů

Dle zákona Dle zákona Dle zákona
č.
č.
79/1957 Sb. 222/1994
č.458/2000
Zařízení
vybudovaná
před
1.1.1995
Vrchní primerní vedení do 35 kV
Vrchní primerní vedení do 110 kV
Vrchní primerní vedení do 220 kV
Vrchní primerní vedení do 400 kV
Trafostanice VN/NN do 35 kv stožárové
Trafostanice VN/NN do 35 kV zděné
Podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč.
měřicí a zabezpečovací techniky
Nadzemní vedení - napětí od 1kV do 35 kV
včetně:
a) vodiče bez izolace
b) vodiče s izolací základní
c) závěsná kabelová vedení
Nadzemní vedení- napětí od 35kV do 110 kV
včetně.
a) vodiče bez izolace
b) vodiče s izolací základní
Nadzemní napětí- vedení nad 400 kV
Nadzemní vedení -závěsné kabelové vedení
110 kV
Nadzemní vedení - zařízení vlastní
telekomunikační sítě držitele licence
Podzemní vedení – napětí do 110 kV včetně
Podzemní vedení – napětí nad 110 kV

10
15
20
25
10
30 (od
obvodové
zdi)

Zařízení
vybudovaná
v období
1.1.199531.12.1999
7
12
15
20
7
20 (od
obvodové
zdi)

1

1

Zařízení
vybudovaná
v období po
1.1.2000

15
20

7
2
1
12
5
30
2
1
1
3
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Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti:
-u venkovních elektrických stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách
- 20 m od oplocení či vnějšího límce obvodového zdiva;
-u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem do 52
kV - 7 m od vnější hrany půdorysu ve všech směrech;
- u kompaktních a zděných elektrických stanic do 52 kV - 2 m od vnějšího pláště;
U vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění.
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva.

7.5 Zdůvodnění koncepce zásobování plynem
Plynofikace obce Krasíkov je již realizována jako součást plynovodu pro obce
Třebařov, Krasíkov, Tatenice, Koruna a Radišov. Dodávka zemního plynu
se
uskutečňuje středotlakým plynovodem napojeným na výstup od regulační stanice RS
VTL/STL Staré Město. Středotlaký plynovod je veden podél silnice II. třídy a jí
souběžných místních komunikací v celém zastavěném území obce.
VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A PLYNU
Předkládaný dokument řeší v rozvojových plochách v návrhovém období výstavbu 17
rodinných domů. Zástavba je rovnoměrně rozptýlena v celém zastavěném území.
17 RD á 0,015 MW
á 30,15 MW/rok
17 RD á 2,0 m3/h
á 3 000 m3/r

0,255 MW
512,55 MW/rok
34,0 m3/h
51 000 m3/r

Celkovou potřebu plynu v řešeném území při realizaci všech předpokládaných
objektů lze odhadnou na cca 34,0 m3/h, 51 000 m3/r.

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ochranná pásma pro plynárenská zařízení
takto:
- plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně .............. 4 m,
od DN 200 mm do DN 500 mm včetně

8 m,

nad DN 500 mm ................... 12 m,
- nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném
území obce ........................................... 1 m,
- technologické objekty ................................ 4 m,
- u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů
v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé
pozemků povinni udržovat volný pruh území na
obě strany od osy plynovodu v šířce .................. 2 m.
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Bezpečnostní

pásma:

Uvedený zákon stanovuje pro plynárenská zařízení ještě pásma
takto :

bezpečnostní

- odpařovací stanice zkapalněných plynů ............... 100 m,
- regulační stanice vysokotlaké ....................... 10 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .................. 15 m,
do DN 250 mm .................. 20 m,
nad DN 250 mm ................. 40 m

7.6 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního
bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků
a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
Při vymezování prvků územního systému ekologické stability v řešeném území
vycházel zpracovatel ze Zásad územního Pardubického kraje a z platné územně plánovací
dokumentace obce. Na hranicích řešeného území byly prvky koordinovány s vymezením
územního systému ekologické stability v územně plánovacích dokumentacích sousedních
obcí.
Původní generel územního systému ekologické stability byl zpracován v 90. letech
XX. století a to regionální kanceláří Státní meliorační správy Hradec Králové. Následně byl
zapracován do platné územně plánovací dokumentace.
V předkládaném územním plánu je územní systém ekologické stability v řešeném
území navrhován následujícím způsobem:
-

podél toku řeky Moravské Sázavy je vymezen lokální biokoridor – vodní a
mokřadní LK 1a, resp. LK 1b s vloženými lokálními biocentry LC 1 a LC 2;

-

souběžně s vodním lokálním biokoridorem je východně od něho veden lesní
lokální biokoridor LK 2a, resp. LK 2b s vloženými lokálními biocentry LC1 a LC
2;

-

na západním okraji řešeného území je podél Lubnického potoka veden vodní
lokální biokoridor LK 8-9.

Podrobnější popis prvků územního systému ekologické stability je uveden
v následujících tabulkách:
Biocentra:
označení
LC 1
U staré
železniční
trati

charakter

Kombinovaný
vodní a lesní

funkčnost

funkční

výměra
(v ha)
6,67 (v
řešeném
území)

charakteristika
navrhovaná opatření
Přirozené koryto Moravské
Sázavy
s částí
plochy
bývalé železniční trati a
smíšenými
lesními
porosty.
Extenzivní
hospodaření
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LC 2
U tunelu

3,62 (v
řešeném
území)

Kombinovaný
funkční
vodní a luční

v ploše
trati,
podpora
přirozené
dřevinné
skladby
v lesích
porostech.
Přirozené koryto Moravské
Sázavy s částí přilehlé
nivy, v jihozápadní části
lesní porosty.
Podpora
přirozené
dřevinné skladby v lese,
podpora
listnáčů,
extenzivní hospodaření na
lučních porostech.

Biokoridory:
označení

charakter

funkčnost

šířka

délka
(km)

2,2 (v
řešeném
území)
LK 1a,b

Vodní a
mokřadní

funkční

min. 20m

1,4
(v řešeném
území)
LK 2a,b

Lesoluční

funkční

min. 20
m,

0,20
LK 8-9

Vodní a
mokřadní

funkční

min. 20
m

charakteristika
navrhovaná
opatření
Přirozené,
ve
střední a jižní části
pak
upravené
koryto
Moravské
Sázavy
s opevněním.
Zastoupeno pouze
bylinné
patro,
sporadický
výskyt
dřevin na březích.
Zachovat
čistotu
vody
v toku,
dosadba
břehové
zeleně.
Veden
lesními
porosty
a
opuštěnými
plochami
bývalé
železniční
trati
východně
od
zastavěného území
obce.
Extenzivně
hospodařit
na
lučních porostech,
podporovat
přirozenou
dřevinnou skladbu
v lesních porostech.
Koryto Lubnického
potoka.
Zajistit
zachování
pásu
lučních
porostů podél toku,
doplnit
břehové
porosty.
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7.7 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany a obrany státu
7.7.1 Civilní ochrana
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Ukrytí obyvatel Krasíkova bude
řešeno v improvizovaných úkrytech splňujících požadavky příručky MV- GŘ HZS „
Sebeochrana obyvatelstva“. Úkryty pro obyvatelstvo jsou evidovány v Plánu ukrytí
obecního úřadu. U ukrytí osob před toxickými účinky nebezpečných látek budou
využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb posílené úpravami proti pronikání těchto
látek do krytového prostoru (olepení spár, utěsnění stupů,apod.).
Varování a informování obyvatelstva
Obyvatelé v Krasíkově jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem, ale
hlavně osobním oznámením, které se v těchto situacích nejvíce osvědčilo a je vzhledem
k rozloze obce realizovatelné.
Obec Krasíkov je napojena na Integrovaný záchranný systém Pardubického kraje,
na obecním úřadě se nachází vyrozumívací centrum jednotného systému varování a
vyrozumění.
Evakuace obyvatel
Shromaždiště evakuovaných obyvatel je v prostoru u obecního úřadu, tělocvična
v budově obecního úřadu může také sloužit
pro ubytování evakuovaných osob.
V případě záplavy budou evakuovaní obyvatelé přebývat u rodinných příslušníků.
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
Tento materiál bude skladován v objektu obecního úřadu.
Uskladnění kontaminovaného materiálu
Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové
kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění
z území odváženy na řízenou skládku.
Nouzové zásobování pitnou vodou
Zásobování vodou v nouzových případech bude řešeno přistavením cisteren v lokalitě u
obecního úřadu.
Plochy pro zasahující techniku a laboratoře
V případě potřeby bude využita plocha fotbalového hřiště.
7.7.2 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR
Celé řešené území je situováno ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR.
Vydání závazného stanoviska podléhá následující výstavba v řešeném území:
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území;
- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí, apod.)
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatérů, mobilních operátorů,
větrných elektráren, apod.);
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- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnice 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 vodních toků 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 30m 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.

8. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení
splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva
obce
o
obsahu
změny
územního
plánu pořizované
zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu
1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její
úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3
stavebního zákona,
4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54
odst. 3 stavebního zákona,
5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Předkládaný návrh územního plánu respektuje požadavky obsažené
v Zadání Územního plánu Krasíkov. Toto zadání bylo schváleno dne 13.11.2015
č.usnesení 23/15.
Požadavky uvedené
následujícím způsobem:

v zadání

jsou

do

územního

plánu

zapracovány

a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
1.Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení
zastavitelných ploch
V návrhu územního plánu bylo stanoveno plošné a prostorové uspořádání řešeného
území.
Byla prověřena aktuálnost zastavitelných ploch vymezených v platné územně plánovací
dokumentaci – viz kapitola č. 7.1.4 Textové části – odůvodnění.
Bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a prověřena potřeba vymezení
nových zastavitelných ploch – viz kapitola č. 9 Textové části – odůvodnění.
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Zapracování požadavku občanů, které zastupitelstvo obce schválilo prověřit, bylo
provedeno následovně:
P.č.

Žadatel

1.

Ladislav
Krasíkov 41

Daněk,

Dotčené
pozemky
v k.ú. Krasíkov
p.č. 254/12

2.

Václav
Maňka,
Krasíkov 146

p.č. 340/1, GP 372/1
a PK 344/1

3.

Jaromír Krejčí, Kosov
18

p.č. 2050

Předmět změny
- vymezit plochu pro stavbu
rodinného domu
Zapracování do územního plánu:
- předmětný pozemek představuje
plochu zahrady ve stabilizovaném
obytném
území,
vymezena
stabilizovaná „plocha bydlení –
v rodinných domech – venkovské“.
- stavební využití
Zapracování do územního plánu:
požadavek
byl
vlastníkem
dopřesněn zasláním grafické přílohy,
v předmětném území byla vymezena
nová zastavitelná plocha Z1/SV tak,
aby bylo dosaženo kompaktnosti
zastavěného území.
- vymezit plochu pro rozvoj bydlení
Zapracování do územního plánu:
- v předmětném prostoru vymezeny
zastavitelné
plochy
Z7a/BV
a
Z7b/ZS. Na základě projednání byla
tato plocha z návrhu vypuštěna,
s vymezenou plochou byl vysloven
nesouhlas
orgánu
ochrany
zemědělského půdního fondu.

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejich změn
Řešení koncepce veřejné infrastruktury (občanského vybavení, dopravní a technické
infrastruktury) je popsáno v kapitole č. 4 Textové části územního plánu a odůvodněno
pak v kapitolách 7.2-7.5 Textové části – odůvodnění.
Vymezení ploch veřejných prostranství je popsáno v kapitole 7.1.5 Textové části –
odůvodnění.
3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole č.5 Textové části územního plánu.
V kapitole č. 6 Textové části územního plánu je v podmínkách využití ploch upřesněna
u jednotlivých ploch nezastavěného území možnost umístění staveb,zařízení a jiných
opatření podle §18 odst. 5 stavebního zákona.
Zapracování požadavků vyplývajících z platné Politiky územního rozvoje ČR je uvedeno
v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu.
Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje je
uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu.

108

Je zajištěna koordinace řešení územního plánu s územně plánovacími dokumentacemi
sousedních obcí – viz kapitola č. 3 Textové části – odůvodnění územního plánu.
Při zpracování návrhu územního plánu byly respektovány limity využití území a jevy,
vyplývající z územně analytických podkladů ORP Lanškroun – aktualizace 2016. Limity
jsou zakresleny v grafické příloze č. B.2.2 – Koordinační výkres.
Jsou respektovány záměry
následujícím způsobem:

vyplývající

z aktualizovaných

ÚAP

ORP

Lanškroun

-

záměr realizace veřejně prospěšného opatření protipovodňové ochrany PPO3při koordinaci širších vztahů bylo zjištěno, že tento poldr je již plně vymezen
ve správním území sousední obce Třebařov

-

prověření aktuálnosti vymezení zastavitelných ploch vymezených v platném
územním plánu a změně č. 1 – viz kapitola 7.1.4 textové části odůvodnění.

Jsou respektovány hodnoty vyplývající z aktualizovaných ÚAP ORP Lanškroun – viz také
kapitola č.2.2 Textové části územního plánu. Stavba kláštěra augustiniánů Koruna
P.Marie se nachází již mimo řešené území.
Úkoly k řešení vyplývající z ÚAP ORP Lanškroun jsou řešeny následujícím způsobem:
- poldr Třebařov – viz text o čtyři odstavce výše;
- urbanistické a architektonické hodnoty – viz kapitola č. 2 textové části územního plánu.
4. Další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona nebo z projednávání
s dotčenými orgány státní správy
Zapracování dosud neokomentovaných požadavků:
- v ochranném pásmu dráhy nejsou vymezovány žádné nové plochy, na kterých lze
umístit stavby a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, rozvíjeny
jsou pouze plochy „zeleně – soukromé a vyhrazené“;
- do návrhu územního plánu byl zapracován plán společných zařízení vzešlý ze
zpracovaných komplexních pozemkových úprav v území;
- zastavitelné plochy nejsou navrhovány v nivách vodních toků a na dne údolnic.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
Územní rezervy nebyly vymezeny.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je uvedeno v kapitole č. 7 a 8.
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
Požadavky na zpracování územní studie nejsou uplatněny.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Variantní řešení nebylo požadováno.
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
Požadavky na obsah a počet vyhotovení dokumentace byly dodrženy.
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g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území
Viz kapitola č. 10 Textové části – odůvodnění územního plánu.

9. Vyhodnocení účelného využití zastavěného
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

území

a

Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele
a následný urbanistický rozbor.
UKAZATELÉ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE
Vývoj počtu obyvatel
počet obyvatel / rok
Krasíkov

1869

1900

695

počet obyvatel / rok
Krasíkov

1930

568

2001

1950

561

2011 2013

305

325

323

1970

372

1980

396

366

2015

2017

2018

323

314

312

1991
334

Věková struktura obyvatelstva
počet obyvatel

Předproduktivní

produktivní věk

věk ( 0 - 14 let)

poproduktivní věk

( 15 – 64)

( 65 + let )

Ke 31.12.2015
abs.

55

216

52

%

17

67

16

abs.

43

211

60

%

14

67

19

Ke 31.12.2017

Věková struktura obyvatelstva se začíná zhoršovat, jestliže v roce 2015 ještě dětská
složka měla převahu nad obyvatelstvem v poproduktivním věku, ke konci roku 2017 je
tomu již obráceně.
Vývoj počtu trvale obydlených domů v obci
počet
domů
Krasíkov

1869

1900

1930

1950

1970

1980

103

100

111

94

89

95

1991 2001
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2011
112

110

Z terénního průzkumu vyplynulo, že u stabilizovaných ploch by nebylo vhodné
vzhledem k charakteru území příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby, velká část
stabilizovaného obytného území obce je zasažena záplavovým územím Moravské Sázavy.
Stanovení potřeby ploch pro bydlení v obci – návrhové období pro výpočet je 20 let :
Stávající počet obyvatel
312 obyvatel
Počet bytů (rodinných domů) dokončených
9
v letech 2013 – 2017 (údaje stavební
statistika na internetových stránkách
czso.cz)
Předpokládaný počet bytů (rodinných
9 : 15 x 20 =12
domů), který bude postaven v příštích 20
letech
Návrhový počet obyvatel
312 + (12x3) = 348, tzn. cca 350
Ukazatelé kapacity nových zastavitelných ploch :
V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech.
Typ zastavitelné plochy

Výměra zastavitelné plochy
(ha)

Smíšené obytné plochy
venkovské:
Plocha Z1/SV

0,83

Plocha Z3/SV
Plocha Z4a/SV
Plocha Z6/SV

0,36
0,83
0,62

Bydlení v rodinných domech
venkovské:
Plocha Z5/BV
Plocha Z13/BV
Bydlení v rodinných domech
městské:
Plocha Z9/BI
Plocha Z10/BI
CELKEM:

0,10
0,15
1,19
1,12

Přepokládaný počet
rodinných domů

- rozvoj hospodářského
zázemí stávajícího objektu
1
2
1

1
1

6
5
17

Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 17 bytů, což představuje 142
% zjištěné potřeby. V předkládaném územním plánu je uvažováno s mírným převisem
navrhovaných bytů oproti zjištěné potřebě. Důvodem vytváření převisu je zájem na tom,
aby nebyla nadmíru navyšována cena za odkup zastavitelných ploch.
Zbývající funkční plochy zastavěného území jsou rozvíjeny pouze v jednotlivých
lokalitách.
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10. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V územním plánu Krasíkov je požadováno respektovat základní principy
udržitelného rozvoje území, které zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území.
Negativní vlivy územního plánu Krasíkov na udržitelný rozvoj území se
nepředpokládají, proto nejsou stanoveny žádné požadavky na jejich vyhodnocení.
V řešeném území se nevyskytuje NATURA 2000 ani přírodní památky či rezervace.
Krajský úřad jako příslušný úřad ve svém stanovisku k projednávanému návrhu
zadání územního plánu Krasíkov neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů
na životní prostředí a jako příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku vyloučil
významný vliv na vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality, proto není
požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Stanoviska
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Orgán
ochrany
přírody,
Komenského
náměstí
125,
532
11
Pardubice
(č.j. 50569/2015/OŽPZ/Sv ze dne 12.10.2015)
Koncepce: „Projednání návrhu zadání územního plánu Krasíkov“ – stanovisko
Krajskému úřadu Pardubického kraje byla doručena žádost o vydání stanoviska dle
ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Projednání návrhu zadání územního
plánu Krasíkov“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti (dále jen PO)
ani na evropsky významné lokality (dále jen EVL).
Odůvodnění:
Předmětem koncepce je územní plán (dále též ÚP) obce Krasíkov předkládaný ve stádiu
projednání návrhu zadání. Návrh ÚP spočívá v řešení požadavků na základní koncepci
rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně
rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce,
jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.
Dotčené území nezasahuje do území žádné EVL ani PO.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět koncepce a její umístění a dospěl k
závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti
ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle
ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo
jiných zákonů.
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Orgán
posuzování vlivů na životní prostředí, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
(č.j. KrÚ 59287/2015/OŽPZ/Se ze dne 12.10.2015)
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, posoudil podle ustanovení § 10i
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění
(dále jen „zákon“), a kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený návrh
zadání územně plánovací dokumentace a došel k následujícímu závěru:
k „Návrhu zadání územního plánu Krasíkov“
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není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Odůvodnění:
Předložený návrh zadání byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních předpisů. Obsah návrhu zadání změny územního plánu a jeho požadavky jsou
navrženy v rozsahu, který nepředpokládá kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití
území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Z předložených informací je pravděpodobné, že vymezené veřejně prospěšné opatření
pro umístění protipovodňového opatření PPO3 – poldr Třebařov je záměrem, který
naplňuje přílohu č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Předmětné zařízení je převzaté ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen
„ZÚR Pk“), kam byl přejat z Územního plánu VÚC Pardubického kraje, kde byl řádně
posouzen v rámci procesu SEA. Nutnost zpracování dalšího vyhodnocení vlivů v rámci
zpracování územně plánovací dokumentace se proto jeví jako irelevantní požadavek.
Příslušný orgán ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje ve svém stanovisku
zn.: 50569/2015/OŽPZ/Sv ze dne 12.10.2015 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil
významný vliv koncepce na vymezené ptačí oblasti i na evropsky významné lokality.
Krajský úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost
investora – oznamovatele záměrů postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících
tohoto zákona, upravujících posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, pokud budou
tyto záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných
řízeních dle zvláštních právních předpisů.

11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno.

12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba
zpracovávat výše uvedené sdělení.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
V rámci předkládaného územního plánu nejsou žádné záležitostí nadmístního
významu, které by se již neobjevily v aktualizovaných zásadách územního rozvoje,
řešeny.
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkcí lesa
14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond
Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými
jednotkami ( BPEJ), v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické
příloze, tak v textu, uvedena je také třída ochrany ( I - V) dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb.,
o stanovení tříd ochrany, v platném znění.
V řešeném území se vyskytují půdy uvedená v následující tabulce:
kód BPEJ

třída ochrany

kód BPEJ

třída ochrany

7. 11. 00

I.

7. 30. 41

IV.

7. 13. 10

II.

7. 30. 44

V.

7. 14. 00

II.

7. 37. 16

V.

7. 14. 10

II.

7. 37. 46

V.

7. 14. 40

III.

7. 40. 67

V.

7. 14. 50

III.

7. 40. 38

V.

7. 22. 10

II.

7. 40. 89

V.

7. 22. 12

III.

7. 41. 67

V.

7. 25. 01

II.

7. 43. 00

V.

7. 25. 04

III.

7. 43. 10

II.

7. 25. 11

II.

7. 44. 00

II.

7. 25. 14

III.

7. 44. 10

II.

7. 25. 41

IV.

7. 47. 42

V.

7. 25. 44

V.

7. 56. 00

I.

7. 25. 51

IV.

7. 58. 00

II.

7. 30. 01

II.

7. 67. 01

V.

7. 30. 04

III.

7. 68. 11

V.

7. 30. 11

I.

7. 77. 69

V.

7. 30. 14

III.

Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:
**

11 **

** 13 **

Hnědozemě modální, včetně slabě oglejených forem na sprašových a
soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez
skeletu, s příznivými vlhkostními poměry
Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě
modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách
s mocností maximálně 50 cm uložených na velmi propustném substrátu,
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bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve
vegetačním období
** 14 **

Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na
sprašových hlínách nebo svahových hlínách s výraznou eolickou příměsí,
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry

** 22 **

Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě
i fluvizemě na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21

** 25 **

Kambizemě modální eubazické až mezobazické, včetně slabě oglejených
variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až
středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími
dobrými vláhovými poměry

** 30**

Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních
hornin - pískovce, permokarbon, flyš, středně těžké, až středně
skeletovité, vláhově příznivé až sušší

** 37 **

Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podornici od 30 cm silně
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici
středě těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

** 40 **

Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny,
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně
těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a
expozici

** 41 **

Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny,
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně
těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry

** 43 **

Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách, středně
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem
k převlhčení

** 44 **

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické na sprašových hlínách, středně
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem
k dočasnému zamokření

**

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na
svahových hlínách, středně těžké, ve spodiíně těžší až středně
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

47 **

** 56 **

Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické,
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras,
středně těžké lehcí až středně těžké , zpravidla bez skeletu, vláhově

** 58 **

Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras,
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina
vody níže 1m, vláhové poměry po odvodnění příznivé

** 67 **

Gleje modální na různých substrátech, často vrstevnatě uložených,
v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké,
při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko
odvodnitelné

** 68 **

Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové
zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy
úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi
těžké, nepříznivý vodní režim
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** 77**

Mělké strže do hloubky 3m s výskytem koluvizemí, regozemí, kambizemí a
dalších, s erozními smyvy ornic, různé zrnitosti, bezskeletovité až
středně

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující – viz vyhláška č. 48/2011Sb. ve
znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.:
I.
třída - bonitně 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.
II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního
fondu jde o půdy vysoce chránění, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní
plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III.
třída - půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany,
které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu.
IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.
V. třída - 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 ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
životního prostředí.
Nároky záborů zemědělského půdního fondu na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality
jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, vyhodnoceny podle tříd ochrany, kultur a
výměr.
Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu požadován zábor 9,08 ha
zemědělské půdy.
Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v Textové části
územního plánu (příloha A.1) v kapitole č. 3.3, zdůvodnění vymezení zastavitelných
ploch pak v kapitole 7.1.3 Textové části odůvodnění územního plánu (příloha B.1).
ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH NA PŮDÁCH VYŠŠÍCH TŘÍD OCHRANY
Z tabulky v úvodu této kapitoly vyplývá, že v řešeném území jsou zastoupeny půdy
všech tříd ochrany. Z hlediska plošného rozsahu však výrazně převládají půdy vyšších
tříd ochrany, tzn. I. a zejména II.třídy ochrany. Půdy III. – V. třídy ochrany vytvářejí
v řešeném území pouze menší izolované ostrůvky, větší plochy horších půd se nachází
severovýchodně od zastavěného území za plochou bývalé železniční trati. V tomto území
však není žádná návaznost na veřejnou infrastrukturu. Od zastavěného území je toto
území dále odděleno prvky územního systému ekologické stability.
Územní rozvoj obce Krasíkov je veřejným zájmem a vychází první priority územního
plánování kraje, která je stanovena v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje ve
znění Aktualizace č. 1, která zní:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený
rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti
obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat
jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních
plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
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V územně analytických podkladech ORP Lanškroun je obec Krasíkov charakterizována
jako obec kategorie 3b, tzn. že je zde špatný stav územních podmínek pro příznivé
životní prostředí a pro soudržnost obyvatel území. Negativně je zejména hodnocen
pokles počtu obyvatel a celkové stárnutí populace v obci. Zmiňována je také stagnace
bytové výstavby. Návrh územního plánu se tuto negativní tendenci snaží zvrátit tím, že
navrhuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení.
Odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch:
Z1/SV

– rozvoj ploch smíšených
zastavěného území;

obytných

venkovských

v severozápadní

části

-

vymezení rozvojové plochy prověřováno na základě konkrétního požadavku
vlastníka pozemku, který provozuje v sousedním území již stabilizované
plochy pro tuto funkci, tzn. nemělo by smysl vymezovat rozvojovou plochu
v jiné části obce, vzhledem k tomu, že by nebylo dosaženo provozní
návaznosti;

-

uvedený vlastník žádal o rozvojovou plochu v předmětném území již v roce
2010 ve změně č. 1, tento rozvoj byl povolen, v současné době je však tato
plocha již využita pro zástavbu.

Z3/SV – rozvoj plochy smíšené obytné – venkovské;
-

plocha představuje menší proluku v zastavěném území.

Z4a/SV + Z4b/ZS – rozvoj ploch smíšených obytných – venkovských a ploch zeleně –
soukromé a vyhrazené v severozápadní části zastavěného území;
-

jedná se o proluku v zastavěném
plánovací dokumentace omezena
k nové transformační stanici,
přemístěna, takže došlo k uvolnění

území obce, která byly v platné územně
návrhem přívodního elektrického vedení
v předkládaném návrhu tato stanice
prostoru;

-

k dělení plochy na obytné území a zeleň došlo z toho důvodu, že východní
okraj tohoto území je zasažen záplavou Moravské Sázavy.

Z6/SV – rozvoj plochy smíšených obytných – venkovských v severovýchodní části
zastavěného území;
-

pro obytnou funkci příznivý, mírný, západně orientovaný svah;

-

dobrá dostupnost veřejné infrastruktury.

Z7a/BV + Z7b/ZS – rozvoj funkce bydlení ve střední části obce;
-

na základě nesouhlasu z návrhu vypuštěna

Z9/BI – rozvoj obytného území ve střední části obce;
-

dobrá dostupnost veřejné infrastruktury i občanského vybavení;

-

rozvojová plocha v předmětném prostoru vymezena již v platné územně
plánovací dokumentaci;

-

vlastník pozemku souhlasí se změnou jeho využití pro bydlení.

Z10/BI – rozvoj obytného území v jihozápadní části obce;
-

dobrá dostupnost veřejné infrastruktury i občanského vybavení;

-

větší část pozemků ve vlastnictví obce;

-

zastavitelná plocha v předmětném prostoru byla vymezena již v platné
územně plánovací dokumentaci, západní část však pro jinou funkci –
rozšíření sportoviště. Tento záměr již není v současné době obcí sledován,
rozvoj sportovních ploch směřován do jiné části obce.
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Z11/DS3 – veřejný zájem – zajištění dopravní infrastruktury pro rozvojovou plochu
Z10/BI.
Z14/OS – rozvoj sportovního areálu u Moravské Sázavy;
-

příznivá poloha z hlediska funkčního využití, rozvojové plochy budou využívat
sociální zázemí stávajícího areálu v sousedství.

Z18a,b/TI – rozvoj technické infrastruktury – transformovny Krasíkov;
- veřejný zájem, který je sledován jak v Politice územního rozvoje ČR, tak
v Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
Z19a,b/DS3 – veřejný zájem, návrh úpravy místní komunikace, zajišťující dopravní
napojení transformovny Krasíkov.
14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené
k plnění funkcí lesa
Realizací rozvojových lokalit navrhovaných územním plánem nedojde k záboru pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa není vymezena žádná zastavitelná
plocha.
V územním plánu je konkrétně navrhován rozvoj pozemků určených k plnění funkcí lesa
(plochy lesní) v následujícím prostoru:
Číslo lokality: K4a,b/NL
Název lokality: U Zbořeniště
Navrhované funkční využití: plochy lesní
Podrobnější popis: zajištění kompaktnosti lesních porostů ve střední části řešeného
území
Výměra lokality: 2,01 ha
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území Krasíkov
• Číslo

• Způsob využití plochy

lokality

• Celkový• Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

zábor
ZPF
(ha)

•

orná
půda

•

chmelnice •

vinice

•

zahrady •

ovocné •
sady

trvalé
travní
porosty

• Zábor ZPF podle tříd ochrany• Investice

do půdy
(ha)

(ha)

•

I. •

II. •

III. •

IV.•

V.

• Z5/BV • Plochy bydlení

• 0,08

•

•

•

• 0,08 •

•

•

•

•

•

• 0,08•

• Z9/BI • Plochy bydlení

• 1,19

• 1,19 •

•

•

•

•

•

• 1,19 •

•

•

• 1,19

• Z10/BI • Plochy bydlení

• 1,10

• 1,10 •

•

•

•

•

•

• 1,10 •

•

•

• 0,79

• Plochy bydlení celkem:

• 2,37

• 2,29 •

•

• 0,08 •

•

•

• 2,29 •

•

• 0,08• 1,98

• Z1/SV • Plochy obytné smíšené

• 0,83

•

•

•

•

•

• 0,83 •

• 0,83 •

•

•

•

• Z3/SV • Plochy obytné smíšené

• 0,36

• 0,36 •

•

•

•

•

•

• 0,27 • 0,09 •

•

•

• Z4a/SV • Plochy obytné smíšené

• 0,83

•

•

•

•

•

• 0,83 •

• 0,50 • 0,33 •

•

•

• Z6/SV • Plochy obytné smíšené

• 0,64

•

•

•

•

•

• 0,64 •

• 0,51 • 0,13 •

•

•

• Plochy obytné smíšené celkem:

• 2,66

• 0,36 •

•

•

•

• 2,30 •

• 2,11 • 0,55 •

•

•

• Z4b/ZS • Plochy zeleně soukromé

• 0,10

•

•

•

•

•

• 0,10 •

• 0,10 •

•

•

•

• Plochy zeleně soukromé celkem:

• 0,10

•

•

•

•

•

• 0,10 •

• 0,10 •

•

•

•

• Z14/OS• Plochy občanského vybavení• 0,35

•

•

•

• 0,30 •

• 0,05 •

• 0,22 •

•

• 0,13•

• Plochy občanského vybavení celkem: • 0,35

•

•

•

• 0,30 •

• 0,05 •

• 0,22 •

•

• 0,13•

•

Z11/DS3•

Plochy dopravní infrastruktury •

0,13

• 0,13 •

•

•

•

•

•

• 0,13 •

•

•

• 0,13

•

Z19a/DS•
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Plochy dopravní infrastruktury •

0,45

• 0,45 •

•

•

•

•

•

• 0,45 •

•

•

•

• Číslo

• Způsob využití plochy

lokality

• Z19b/D • Plochy

• Celkový• Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

zábor
ZPF
(ha)

•

orná
půda

•

chmelnice •

vinice

•

zahrady •

ovocné •
sady

trvalé
travní
porosty

• Zábor ZPF podle tříd ochrany• Investice

do půdy
(ha)

(ha)

•

I. •

II. •

III. •

IV.•

V.

dopravní• 0,13

• 0,13 •

•

•

•

•

•

• 0,13 •

•

•

• 0,13

• Plochy dopravní infrastruktury celkem:• 0,71

• 0,71 •

•

•

•

•

•

• 0,71 •

•

•

• 0,26

• Z18a/TI• Plochy

technické• 1,77

• 1,77 •

•

•

•

•

•

• 1,77 •

•

•

•

• Z18b/TI• Plochy

technické• 0,75

• 0,75 •

•

•

•

•

•

• 0,75 •

•

•

•

infrastruktury• 2,52

• 2,52 •

•

•

•

•

•

• 2,52 •

•

•

•

S3

infrastruktury

infrastruktury
infrastruktury

• Plochy

celkem:

technické

• K4b/NL • Plochy lesní

• 0,37

•

•

•

•

•

• 0,37 •

•

• 0,05 • 0,32 •

•

• Plochy lesní celkem:

• 0,37

•

•

•

•

•

• 0,37 •

•

• 0,05 • 0,32 •

•

• Zábory za řešené území celkem:

• 9,08

• 5,88 •

•

• 0,38 •

• 2,82 •

• 7,95 • 0,60 • 0,32 • 0,21• 2,24

Při realizaci navrhovaných rozvojových ploch Z2/DS3, Z8/ZS, Z12/ZO, Z15/ZS, Z16/ZS, Z17/ZS a Z20a-l/DS3 NEDOJDE k záboru
zemědělského půdního fondu.
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15. Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich
vymezení
Prvky nebyly využity.

16. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), mohou
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání podat námitky proti návrhu územního
plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje dle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou.
Uplatněné písemné námitky, které ve stanovené lhůtě k upravenému a posouzenému
návrhu Územního plánu Krasíkov ve fázi řízení o územním plánu pořizovatel obdržel ve
smyslu ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona, byly ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1
stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny, a s ohledem na
veřejné zájmy byl zpracován Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního
plánu Krasíkov, který byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byli vyzváni
k uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení. Všechna stanoviska, která pořizovatel ve
stanovené lhůtě obdržel, byla souhlasná bez připomínek. Zastupitelstvo obce Krasíkov o
námitkách rozhodlo dne 27.01.2021 usnesením č. 5/2021.

Námitky proti návrhu Územního plánu Krasíkov v rámci řízení o územním
plánu
1. Společnost Roth Czech s.r.o. (dříve Roltechnik s.r.o.), Třebařov č.p.
160, 569 33 Třebařov, zastoupena advokátem Mgr. Richardem Novákem, registrovaným
pod ev. č. ČAK 12359, IČO 714 71 723, Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město (č.j.
MULA 16582/2020 ze dne 11. června 2020)
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Námitkám se nevyhovuje.
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ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Ad. Informovanost jako předpoklad naplnění cíle územního plánování
Při pořizování Územního plánu Krasíkov byla dodržena informovanost požadovaná platnou
legislativou. Zpracování vlastního návrhu územního plánu předcházelo zpracování návrhu
zadání územního plánu, které bylo doručeno veřejnou vyhláškou, a do 15 dnů ode dne
doručení k němu mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Nad rámec zákonné povinnosti obec Krasíkov informovala veřejnost o přípravě nového
Územního plánu Krasíkov distribucí obecního tisku s následujícím DOTAZNÍKEM:
„Vážení občané,
v současné době je připravováno zpracování nového Územního plánu
Krasíkov. Tento dokument stanoví koncepci dalšího rozvoje obce a je
závazný pro veškerou stavební činnost v obci. Vyzýváme Vás k aktivní
účasti na procesu jeho zpracování.
Zastupitelstvo obce se obrací:
A. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří mají zájem
poskytnout své pozemky pro novou výstavbu v obci - pro veřejnou
výstavbu
B. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří uvažují o nové
výstavbě na vlastním pozemku – pro vlastní výstavbu nebo pro
výstavbu rodinnými příslušníky
C. na budoucí investory staveb, kteří mají zájem o výstavbu v obci a
nemohou najít vhodný pozemek
D. na vlastníky nemovitostí, kteří uvažují se změnou využívání
některého z pozemků (orná půda – les, trvalý travní fond – zahrada,
trvalý travní fond – vodní plocha, apod.)
aby své nabídky a požadavky sdělili písemně do ……. 2015 na Obecní
úřad Krasíkov.
.................................................................................................................
Žádám o zařazení následujícího pozemku do zastavitelného území územního plánu:
Parcelní
číslo

Navrhované
využití
řemeslná provozovna,
plochy, apod. ........)

(bydlení,
sportovní

Adresa:
Poznámka:
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Tento materiál bude sloužit jako podklad pro projektanta, který by měl na
jeho základě vypracovat návrh rozvojových ploch v obci. Zařazení Vámi
navrhovaného pozemku do zastavitelného území není automatické, ale
musí být v souladu s cílem a úkoly územního plánování.“
Zpracovatel v souladu s platnou legislativou přistupuje ke všem zainteresovaným subjektům
se stejnou pozorností, nepřísluší mu určovat, kdo je v území významný a kdo ne.
Dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona datum a místo společného jednání o návrhu
územního plánu oznamuje pořizovatel jednotlivě pouze dotčeným orgánům, krajskému úřadu,
oprávněným investorům, obci, pro kterou je územní plán pořizován, újezdnímu úřadu
sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím (oznámení bylo zasláno dne 04.06.2019).
Ze strany pořizovatele nedošlo k opomenutí žádného subjektu, který měl být jednotlivě
informován o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Krasíkov. Dle ustanovení
§ 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou
(veřejná vyhláška byla vyvěšena od 04.06.2019 do 20.07.2019). Do 30 dnů ode dne doručení
byl návrh Územního plánu Krasíkov zveřejněn (tj. do 19.07.2019). Ze strany pořizovatele
nedošlo k opomenutí informování veřejnosti.
Dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel doručil upravený a posouzený
návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou
(veřejná vyhláška byla vyvěšena od 07.05.2020 do 18.06.2020). Pořizovatel také nejméně 30
dnů předem k veřejnému projednání přizval jednotlivě obec, pro kterou je územní plán
pořizován, dotčené orgány, krajský úřad, oprávněné investory a sousední obce.
Ze strany pořizovatele nedošlo k opomenutí informování veřejnosti. Veřejné projednání se
konalo dne 10.06.2020 na Městském úřadu Lanškroun. Na veřejné projednání se žádný
zástupce firmy Roth Czech s.r.o. (dříve Roltechnik s.r.o.) k vysvětlení navržené koncepce
územního plánu nedostavil. V kapitole 2.1 části B textové části návrhu Územního plánu
Krasíkov je navrhována podpora podnikání v území a zvýšení pracovních míst návrhem
„ploch smíšených obytných“ s možností umístění komerčních zařízení a nerušících výrobních
provozů, nikoliv ploch s možností umístění výroby charakteru lehký či těžký průmysl.

Ad. Podjatost vedení obce Krasíkov a Městského úřadu Lanškroun,
Odbor stavební úřad
Společnost Roltechnik v roce 2013 podala žádost stavebnímu úřadu v Tatenicích na
rekonstrukci objektu v obci Krasíkov s využitím jako skladovací prostory. Při realizaci obecní
kanalizace byla společnost Roltechnik oslovena ohledně kanalizační přípojky, o připojení
neměla zájem s odůvodněním, že objekt bude sloužit jako sklad a je připojen na vlastní septik.
V roce 2017 společnost Roltechnik zažádala stavební úřad o změnu skladovacích prostorů na
výrobní prostory. V tomto roce také začala řešit připojení kanalizace. Společnosti bylo
umožněno připojení do šachty obecní kanalizace, která se nachází v místní komunikaci
pozemek p.č. 969. Společnost Roltechnik připojení provedla, nicméně po připojení neuvedla
komunikaci do původního stavu.
Výstavba kanalizace v obci Krasíkov byla dokončena a zkolaudována v roce 2016. Při
realizaci kanalizace se v obci vybudovala přípojná místa (šachty) u jednotlivých objektů
určených k bydlení. Společnost Roltechnik v době výstavby kanalizace neměla zájem o
připojení objektu určeného ke skladování, z tohoto důvodu nebyla u objektu určeného ke
skladování zřízena kanalizační přípojka.
Územní plán je závazným dokumentem obce, o němuž v jednotlivých fázích pořizování
rozhoduje zastupitelstvo obce (dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a, b, c stavebního zákona).
Prostřednictvím územního plánu má obec zákonnou možnost s ohledem na veřejné zájmy
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obyvatel obce regulovat nežádoucí výrobu průmyslového charakteru s nebezpečnými
chemickými procesy, které negativně ovlivňují kvalitu okolního bydlení.
Úřad územního plánování poznámku na podjatost Městského úřadu Lanškroun, Odboru
stavební úřad vyhodnotil tak, že se nejedná o podjatost dle zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, neboť úřední osoba podílející se na pořizování Územního plánu Krasíkov nemá dle
ustanovení § 14 odstavce 1 správního řádu žádný poměr k věci, k účastníkům řízení nebo
jejich zástupcům. Úřad územního plánování provádí pořizovatelskou činnost tak, jak je
uložena stavebním zákonem. Obec zodpovídá za rozvoj obce a při pořizování územního plánu
je vždy účastníkem, takže nemůže být při pořizování územního plánu podjatá. Územní plán je
po vydání zastupitelstvem a po nabytí účinnosti závazným dokumentem obce.

Ad. Nerespektování stávajících limitů využití území a účelové zdůvodnění
vymezení plochy přestavby P3a,b
V textu této části námitky je uvedeno nepravdivé tvrzení, že návrh územního plánu
nerespektuje stávající pravomocná rozhodnutí. V návrhu územního plánu pro společné
jednání byla předmětná plocha vymezena jako stabilizovaná plocha pro „výrobu a
skladování – skladování (VK)“. Toto vymezení se opíralo o v námitce citovaný souhlas se
změnou užívání stavby pro účely přechodného uskladnění starších výrobků, polotovarů
(Rozhodnutí OÚ Tatenice – 15.7.2013). V upraveném návrhu pro veřejné projednání
vymezení plochy reagovalo na stavební povolení na stavbu „výroby sprchových vaniček –
stavební úpravy stavby na st.p.č. 196“ – OÚ Tatenice č.j. OUTA 788/2017 ze dne 4.10.2017.
Stávající limity využití území jsou Územním plánem Krasíkov respektovány. Výroba
sprchových vaniček, která byla stavebním úřadem Tatenice na předmětných pozemcích
povolena, je novým Územním plánem Krasíkov ve stávajícím rozsahu zohledněna. V ploše
přestavby P3a,b je uvedeno jako stávající funkční využití „Plochy výroby a podnikání (V)“,
plocha dle platné územně plánovací dokumentace. Návrh plochy přestavby P3a,b je odrazem
toho, že rozvoj průmyslové výroby – chemický průmysl je v tomto území nevhodný a mělo
by být využíváno pouze pro funkci „Výroba a skladování – skladování (VK)“ tak, jak tomu
bylo v předchozím období. V tomto období nedocházelo k problémům se sousedním obytným
územím a na obecní úřad nebyly vznášeny stížnosti ze strany obyvatel obce.
Provozování průmyslové chemické výroby v bezprostřední blízkosti stávajícího a
navrhovaného obytného území má negativní vliv na kvalitu bydlení.
V předmětném území je provozována výroba sprchových vaniček z litého mramoru pro
sprchové kouty. Dle popisu záměru je předpokládána výroba 100 ks vaniček za den, 22 000 ks
vaniček za rok. Sprchové vaničky jsou vyráběny pomocí gelcoatové technologie umělého
mramoru (umělý kámen), tzn. forma je pokryta tenkou vrstvou gelcoatu (polyesterová barva)
a vyplněna směsí, která se skládá z cca 80% vápence (uhličitanu vápenatého) a z cca 20%
polyesterové pryskyřice s vytvrzovačem.
Při této technologii jsou používány organické látky – styren, aceton, benzen, benzopyren.
Poznámka: Styren je bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem. Jako
celosvětově nejvýznamnější monomer je styren hojně používaným rozpouštědlem a výchozí
surovinou pro výrobu dalších polymerů (polystyren apod.). Člověk může být styrenu vystaven
vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Při akutní expozici styren dráždí oči, dýchací
cesty i trávicí soustavu. Styren má negativní vliv na nervový systém. Ve vyšších dávkách
vyvolává bolesti hlavy, deprese, poruchy vidění, křeče. U zvířat bylo sledováno podráždění
kůže, ztráta sluchu, poškození krve, jater, imunitního a nervového systému a výskyt rakoviny.
Styren je IARC považován za možný lidský karcinogen (2B).
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Při výrobě vznikají další škodliviny – oxid dusičitý NO2, oxid uhelnatý CO, pevné prachové
částice .
Skutečnost, že z dané provozovny dochází k úniku nebezpečných chemických látek dokládá
zpráva o zásahu Hasičského záchranného sboru ze dne 17.06.2020, kdy došlo k úniku
nebezpečných chemických látek do ovzduší z provozovny Roth Czech s.r.o., Krasíkov č.p.
147. Konkrétně se jednalo o explozi kanystru obsahujícího látku PROMOX P200TX, na bázi
peroxidu.
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Negativní vliv průmyslové výroby na kvalitu okolního bydlení také dokládají opakované
stížnosti a petice občanů. Níže jsou uvedeny stížnosti zaslané Obecnímu úřadu Krasíkov
v březnu a v dubnu 2019, v červnu 2020 a v červenci 2020. U dvou z nich se přitom nejedná
o stížnosti jednotlivců, ale vetší skupiny obyvatel obce. Pod stížností bylo podepsáno jednou
15 obyvatel, podruhé 30 obyvatel. U obce, která má bez dětské složky cca 210 obyvatel je to
vysoký údaj.
Zákon č. 86/2002 Sb., který předcházel platnému zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
pracoval s termínem „přípustná míra obtěžování zápachem“ s stanovil, že“ vnášení pachových
látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem není
dovoleno“.
Aby byla překročena přípustná míra obtěžování zápachem, musely být dle vyhlášky splněny
současně dva předpoklady: musela být podána stížnost více než 20 obyvateli, kteří bydlí nebo
pracují v oblasti, v níž k obtěžování dochází, a současně muselo být orgánem ochrany ovzduší
zjištěno, že na zdroji znečišťování ovzduší došlo k porušení povinnosti, která mohla
obtěžování zápachem způsobit.
V ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší je definována
znečišťující látka, jako „látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“.
Znečišťující látky tedy v sobě podle nové právní úpravy zahrnují i látky, které obtěžují
zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení znečišťující látky se
v podstatě všechny nástroje zákona o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek
vztahují i na regulaci zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny
speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění a znečišťování.
Obtěžování zápachem lze regulovat zejména v rámci závazných podmínek provozu
stanovených v povolení zdroje. V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního
řádu, který je součástí povolení, může orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické
podmínky provozu založené na nejlepších dostupných technikách vedoucí ke snížení emisí
pachových látek.
Zákon umožňuje, aby krajský úřad v povolení zdroje stanovil i specifické emisní limity,
které nejsou uvedeny ve vyhlášce, tzn. emisní limity pro jiné znečišťující látky, než stanovuje
prováděcí předpis nebo přísnější emisní limity než jsou uvedené v prováděcím předpise.
Vzhledem k tomu, že pachová látka je z definice látkou znečišťující, lze zdroji stanovit
v rámci povolení provozu specifický emisní limit i na pachové látky.
Při regulaci zápachu je zásadní brát na zřetel princip prevence, neboť velmi častou
situací je, že zdroj plní všechny emisní limity, podmínky provozu a využívá nejlepší
dostupné techniky, avšak přesto je předmětem stížností na zápach. Důvodem v těchto
případech je nevhodné umístění zdroje blízko obytné zástavby. Zásadní roli v prevenci
obtěžování zápachem proto hraje již samotná fáze územního plánování a následné
umisťování a povolování zdrojů.
Z výše uvedených důvodů byla do návrhu územního plánu zapracována plocha přestavby
P3a,b.
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Obec Krasíkov se rozhodla před vypořádáním námitek, podaných ve fázi řízení o Územním
plánu Krasíkov společností Roth Czech spol. s.r.o., uspořádat mezi obyvateli obce Krasíkov
anketu, týkající se funkčního využití pozemků společnosti Roth Czech spol. s.r.o.
Anketní lístky obsahovaly následující text:
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Ve stanoveném termínu odevzdalo vyplněné anketní lístky 61 obyvatel .
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Vyhodnocení ankety
Na obec se vrátilo celkem 61 anketních lístků, ankety se zúčastnilo tedy 61 obyvatel obce.
Podle posledních údajů statistického úřadu žije v obci 320 obyvatel, z toho je 208 starších 15
let. Zapojit se do ankety považovalo za vhodné téměř 20 % obyvatel obce.
Odevzdané anketní lístky od 61 obyvatel obce obsahovaly následující odpovědi:
A. K předmětné výrobě zaujímám KLADNÉ STANOVISKO - odpovědělo 7 obyvatel
B. K předmětné výrobě zaujímám NEUTRÁLNÍ STANOVISKO - odpovědělo 5 obyvatel
C. K předmětné výrobě zaujímám ZÁPORNÉ STANOVISKO - odpovědělo 49 obyvatel.
Uspořádaná anketa dokládá převažující negativní postoj obyvatel obce ke stávající výrobní
činnosti společnosti Roth Czech spol. s.r.o. a jejich nespokojenost zejména se zhoršením
kvality ovzduší a nepříjemným zápachem z této výrobní činnosti.
Možnost vymezení ploch přestavby v územním plánu vyplývá z §43 odst. (1) stavebního
zákona ve kterém se uvádí:
„Územní plán stanoví … plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen plochy přestavby)…“.
Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu cílů územního plánování
stanovených v §18 stavebního zákona:
(4)

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a
pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.
Řešení územního plánu Krasíkov:
Obec Krasíkov patří z urbanistického pohledu mezi venkovská sídla. Patří mezi menší
obce ORP Lanškroun, jeho správní území má výměru pouhých 508 ha a žije v něm cca 300
obyvatel. V definici dle Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR jsou venkovská
sídla charakterizována následujícím způsobem:
„Venkovské sídlo je charakterizováno úzkou spojitostí s vnějším krajinným prostředím,
převahou nízkopodlažní zástavby, bohatstvím půdorysných typů, velkou plochou intravilánu
s výrazným zastoupením zahrad i systémem spádovosti z hlediska hospodářské funkce,
společenské vybavenosti, veřejného a kulturního života. V minulosti byla podstatným rysem
venkovských sídel závislost většiny obyvatel na zemědělství.“
Vymezením plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl, ve které by byl umístěn provoz,
který používá při své výrobě toxické a karcinogenní látky, by došlo k významnému narušení
udržitelného rozvoje území. Obec by ztratila podstatnou část kladných stránek venkovského
území (klidné bydlení v kvalitním životním prostředí) a nezískala by nic z výhod městských
sídel (dobrá dostupnost široké nabídky občanského vybavení a pracovních příležitostí).
Poznámka – provozovaný areál pro zaměstnanost v obci nemá podstatný význam, nabízí
pouze jednotky pracovních míst).
Veřejná informovanost o tom, že v území jeho obyvatelé pociťují zhoršenou kvalitu
ovzduší a že zde muselo dojít
k profesionálnímu požárnímu zásahu a likvidaci
nebezpečných látek vede k tomu, že klesá jak zájem o realizaci nové bytové výstavby
v území, tak i o odkup původních obytných objektů nabízených k prodeji. Zajistit v území
podmínky pro kvalitní venkovské bydlení je však pro obec Krasíkov priorita.

(5)

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

Řešení územního plánu Krasíkov:
V rozboru udržitelného rozvoje obce Krasíkov byly při zadání územního plánu mezi silnými
stránkami obce uvedeny následující položky – dobrá kvalita životního prostředí v obci
- dobrá kvalita ovzduší s nízkým podílem imisí
- plynofikace obce
Pokud změnou ve využití území dojde k tomu, že se v obci začnou množit stížnosti na
„smrad“, nemožnost větrat, problémy s dýcháním, bolesti hlavy, je jedním z nástrojů, jak tyto
stížnosti v území řešit také územní plánování.
Dochází rovněž k nesouladu jednotlivých soukromých zájmů v území – viz odůvodnění
bod (1). Současné nevhodné využití výrobní plochy přispívá ke snížení hodnoty okolních
obytných staveb.
(6) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují
ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
Řešení územního plánu Krasíkov:
V předmětném území se jedná o ochranu veřejného zájmu – konkrétně veřejného zdraví.

Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu úkolů územního plánování stanovených
v §19 stavebního zákona:
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Obec Krasíkov je malou obcí v jihovýchodní části Pardubického kraje. Rozloha obce
je pouze 508 ha, z toho zastavěné území tvoří cca 7%, tzn. 37 ha. V obci žije cca 300
obyvatel. Zastavěné území je kromě výše uvedené výrobní plochy využíváno převážně pro
bydlení, a to různých forem – městského typu, venkovského typu, plochy smíšené obytné –
venkovské. Funkce bydlení je doprovázena základním občanským vybavením, zdaleka zde
vše není plná nabídka těchto služeb. Není koncepční v sídle tohoto charakteru vytvářet zónu
pro rozvoj lehkého průmyslu, pokud by zde měly být nějaké výrobní plochy zachovány, mělo
by se jednat pouze o drobnou řemeslnou výrobu.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je změna ve využití území, která by měla vést ke
snížení rizika na veřejné zdraví.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost
navazujícího území
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je vymezena z důvodu respektovat stávající charakter a
hodnoty v území a zajistit další využitelnost navazujícího území pro funkci bydlení, která má
v řešeném území prioritu. Je hrubou urbanistickou chybou vytvářet v předmětném území
výrobní zónu s chemickým provozem, ve kterém jsou využívány toxické látky.
,
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu,
Řešení územního plánu Krasíkov:
Předmětná plocha přestavby je vymezena z důvodu zajištění podmínek pro kvalitní
bydlení v předmětném území. Tohoto nelze dosáhnout v případě, že v přímém sousedství
stabilizovaných a rozvojových ploch pro funkci bydlení bude provozována plocha
chemického průmyslu, u které nebude dána prostorová možnost realizace izolační a
ochranné zeleně, případně nějaké „přechodové“ plochy s neutrálním funkčním využitím.

Vymezená plocha přestavby P3a,b z pohledu republikových priorit územního
plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2. Politiky územního rozvoje ve znění
aktualizace č. 3:
Čl.(14)
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- plocha přestavby P3a,b je vymezena s cílem zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území a
struktury osídlení v Krasíkově, které jsou výrazem identity tohoto území. V daném případě se jedná o
venkovskou strukturu osídlení s převahou ploch bydlení. Vytvářením výrobní zóny pro lehký průmysl
by došlo k závažnému narušení této hodnoty.
Čl.(14a)
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezování plochy pro lehký průmysl ve venkovském území je v rozporu s touto prioritou.
.
Čl. (17)
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- obec Krasíkov nepatří v hospodářské oblasti k problémovým regionům;
- obyvatelé venkovských sídel akceptují potřebu vyjížďky do zaměstnání, v předmětném území je
dobře řešena dostupnost města Lanškroun a okolních městských sídel jak silniční, tak železniční
dopravou;
- předmětná výrobní plocha nepřispěje ke změně nutnosti vyjížďky za prací pro obyvatele obce,
nabízí pouze jednotky pracovních míst.
Čl. (18)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství
mezi
městskými
a
venkovskými
oblastmi
a
zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
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- v návrhu je podporováno oboustranně výhodně doplňování městského sídla Lanškroun (zázemí
občanského vybavení, pracovních příležitostí) a venkovského sídla Krasíkov (rekreační funkce,
plochy trvalého bydlení v klidném prostředí).
Čl. (19)
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- územně plánovací dokumentace připouští možnost změny využití původně zemědělského objektu,
ovšem pro takovou funkci, která by byla slučitelná s funkcí bydlení, ta je v předmětném území
prioritní.

Čl. (24a)
.. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových a zemědělských areálů.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezením plochy přestavby se obec snaží respektovat tuto prioritu, která byla při povolování změny využití
stavby na st.p.č. 196 v minulosti opominuta.
Čl. (28)
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
Řešení Územního plánu Krasíkov:
- vymezením plochy přestavby se obec snaží respektovat tuto prioritu. V obci Krasíkov není vybudována
veřejná infrastruktura na takové úrovni, aby mohla uspokojit požadavky kladené výrobní zónou lehkého
průmyslu, např. výrobní plochy pro lehký průmysl by vzhledem k požadovanému charakteru dopravy měly
být směřovány do sousedství silnic I. třídy (kamionová doprava).

Ad. Rozpor s principem proporcionality
tzn. nesouhlas s následujícím omezením při stanovení podmínek využití ploch:
„vzhledem k poloze areálu u místní a účelové komunikace budou pro zavážení do areálu
využívána pouze nákladní vozidla, ne kamiony (tzn. tahače s přípojným vozidlem).“
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v platné Politice
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5. V prioritě č. 23 tohoto
dokumentu se uvádí:
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„předcházet …. možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na
eliminaci těchto účinků)“.
Poloha areálu je taková, že ze sběrné komunikace k ní nákladní doprava projíždí obytným
územím. Také dopravně technický stav předmětných komunikací odpovídá požadavkům
dopravy v obytném území a ne ve výrobní zóně.
Výše uvedený regulativ je také v souladu s dokumentací „Oznámení záměru podle § 6
zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu podle přílohy č. 3“, na
základě níž byl záměr Výroby sprchových vaniček Krasíkov v území povolován. V této
dokumentaci byl posuzován vliv na hlukovou situaci, pro výpočet dopravního zdroje hluku
byla uvedena doprava následujícího rozsahu:
„Vyvolaná doprava bude maximálně 3 nákladní automobily o nosnosti 3,5 t a 10 osobních
aut za den.“
Kamionová doprava nebyla v území uvažována.

Ad. Rozpor se zásadou minimalizace zásahu
tzn. nesouhlas s „ regulací intenzity využití pozemků – koeficientem zastavění“
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Použití regulace intenzity využití pozemků je plně v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, (dále jen „vyhláška“), neboť
územní plán dle odst. 1 bodu f) přílohy č. 7 vyhlášky obsahuje stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (mj. i stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). V konkrétním případě je třeba
vycházet z toho, že zástavba v Krasíkově si do současné doby zachovala venkovský ráz, jenž
je v sousedství předmětného průmyslového areálu představovaný původními čtyřbokými
zemědělskými usedlostmi.
Koeficient zastavění je v dokumentaci definován následujícím způsobem:
koeficient zastavění – poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše regulovaného
pozemku
Stavba na st. p. č. 199 má výměru 469 m2 a celý vymezený pozemek 2185 m2, tzn.
současný koeficient zastavění je 21%.
Stavba na st. p. č. 196 má výměru 903 m2 a celý vymezený pozemek 2586 m2, tzn.
současný koeficient zastavění je 35%.
Tvrzení uvedené v námitce tedy není pravdivé.

Ad. Nedostatečné odůvodnění vztahu veřejného a soukromého zájmu
ve vztahu k místním specifický podmínkám
Obsah odůvodnění územního plánu je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/6006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění, a v ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona.
Obsah odůvodnění Územního plánu Krasíkov je v souladu s těmito zákonnými předpisy.
Územní plán Krasíkov respektuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Některé části
odůvodnění územního plánu, zpracovávané pořizovatelem, jsou v souladu s ustanovením §
53 stavebního zákona doplněny do textové části až po vyhodnocení výsledků projednání
územního plánu po ukončeném řízení o územním plánu.

Ad. Exces ze strany obce
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Úkolem územního plánování je mj. dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
což je v Územním plánu Krasíkov zohledněno.
Z výše uvedených důvodů nebylo námitkám vyhověno.

17. Vyhodnocení připomínek
Dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), mohl každý
do 30 dnů ode dne doručení návrhu Územního plánu Krasíkov uplatnit u pořizovatele k
návrhu územního plánu ve fázi společného jednání písemné připomínky.
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona mohl každý nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání uplatnit k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu
Krasíkov ve fázi řízení o územním plánu písemné připomínky.
Všechny uplatněné písemné připomínky, které ve stanovených lhůtách pořizovatel
obdržel ve smyslu ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona k návrhu Územního plánu
Krasíkov a ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona k upravenému a
posouzenému návrhu Územního plánu Krasíkov, byly ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1
stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny, a s ohledem na
veřejné zájmy byl zpracován Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Územního plánu Krasíkov, který byl doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří
byli vyzváni k uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení. Všechna stanoviska, která
pořizovatel ve stanovené lhůtě obdržel, byla souhlasná bez připomínek.

Připomínky k návrhu Územního plánu Krasíkov v rámci společného
jednání
1. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 101 52 (č.j. 879/19/18000 ze dne 14. června
2019)
Připomínka k návrhu Územního plánu Krasíkov podle §50 odst. 3 zákon ač. 183/2006
Sb., v platném znění
Vážení,
ČEPS a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/200 Sb.,
energetický zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, budoucí vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení 400kV
podává tímto připomínku k návrhu Územního plánu Krasíkov.
Připomínka se týká nedostatečného vymezení koridoru CT1 pro dvojité vedení 400kV
Týnec-Krasíkov a Krasíkov-Prosenice.
Tento společný koridor CT pro obě výše uvedená vedení 400kV požadujeme vymezit
v minimální šíři 200m, tak aby bylo možné umístit obě hlavní stavby včetně souvisejících
staveb.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
Připomínce se vyhovuje.
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ZDŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
Dle požadavku oprávněného investora jako provozovatele veřejné technické infrastruktury
byla v textové části návrhu územního plánu v kapitole 4.4 Koncepce zásobování el. energií a
v grafické části územního plánu šíře koridoru CT1 upravena ze 100 – 125 m na šířku 200 –
270 m. Okraj koridoru CT1 byl vymezen tak, aby se nacházel 100 m od stávajícího vedení
400kV.
2. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (č.j. 5001958259 ze dne 03.
července 2019)
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci projednávání návrhu územního plánu Krasíkov.
K tomuto sdělujeme následující stanovisko:
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet,
s.r.o.:
- středotlaké plynovody a přípojky (viz situace).
K návrhu územního plánu Krasíkov nemáme žádné námitky.
Pozn.:
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet,
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Příloha:
Orientační Situace plynárenského zařízení v měřítku 1 : 15000.
Legenda:
červená barva …. STL plynovody

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
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Bez připomínek. V grafické části územního plánu bylo zakresleno vedení středotlakého
plynovodu dle předaných územně analytických podkladů.
3. Společnost Roltechnik s.r.o., Třebařov č.p. 160, 569 33 Třebařov, zastoupená advokátem
Mgr. Richardem Novákem, registrovaným pod ev. č. ČAK 12359, IČO 714 71 723,
Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město (č.j. MULA 21267/2019 ze dne 16. července
2019)
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Podané námitky byly vyhodnoceny jako připomínky k návrhu územního plánu dle
ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, neboť ve fázi společného jednání lze k návrhu
územního plánu podat pouze písemné připomínky, nikoliv námitky.
Připomínkám se nevyhovuje.
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ZDŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Ad. Informovanost jako předpoklad naplnění cíle územního plánování
Při pořizování Územního plánu Krasíkov byla dodržena informovanost požadovaná platnou
legislativou. Zpracování vlastního návrhu územního plánu předcházelo zpracování návrhu
zadání územního plánu, které bylo doručeno veřejnou vyhláškou, a do 15 dnů ode dne
doručení k němu mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Nad rámec zákonné povinnosti obec Krasíkov informovala veřejnost o přípravě nového
Územního plánu Krasíkov distribucí obecního tisku s následujícím DOTAZNÍKEM:
„Vážení občané,
v současné době je připravováno zpracování nového Územního
plánu Krasíkov. Tento dokument stanoví koncepci dalšího rozvoje
obce a je závazný pro veškerou stavební činnost v obci. Vyzýváme
Vás k aktivní účasti na procesu jeho zpracování.
Zastupitelstvo obce se obrací:
A. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří mají zájem
poskytnout své pozemky pro novou výstavbu v obci - pro veřejnou
výstavbu
B. na vlastníky pozemků ve správním území obce, kteří uvažují o nové
výstavbě na vlastním pozemku – pro vlastní výstavbu nebo pro
výstavbu rodinnými příslušníky
C. na budoucí investory staveb, kteří mají zájem o výstavbu v obci a
nemohou najít vhodný pozemek
D. na vlastníky nemovitostí, kteří uvažují se změnou využívání
některého z pozemků (orná půda – les, trvalý travní fond – zahrada,
trvalý travní fond – vodní plocha, apod.)
aby své nabídky a požadavky sdělili písemně do …….2015 na Obecní
úřad Krasíkov.
.................................................................................................................
Žádám o zařazení následujícího pozemku do zastavitelného území
územního plánu:
Parcelní
číslo

Navrhované
využití
řemeslná provozovna,
plochy, apod.........)

(bydlení,
sportovní

Adresa:
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Poznámka:
Tento materiál bude sloužit jako podklad pro projektanta, který by měl
na jeho základě vypracovat návrh rozvojových ploch v obci. Zařazení
Vámi navrhovaného pozemku do zastavitelného území není automatické,
ale musí být v souladu s cílem a úkoly územního plánování.“
Zpracovatel v souladu s platnou legislativou přistupuje ke všem zainteresovaným subjektům
se stejnou pozorností, nepřísluší mu určovat, kdo je v území významný a kdo ne.
Dle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje pořizovatel datum a místo
společného jednání o návrhu územního plánu jednotlivě pouze dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, oprávněným investorům, obci, pro kterou je územní plán pořizován,
újezdnímu úřadu sousedícího vojenského újezdu a sousedním obcím (oznámení bylo zasláno
dne 04.06.2019). Ze strany pořizovatele nedošlo k opomenutí žádného subjektu, který měl
být jednotlivě informován o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Krasíkov.
Dle ustanovení §50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh územního plánu
veřejnou vyhláškou (veřejná vyhláška byla vyvěšena od 04.06.2019 do 20.07.2019). Do 30
dnů ode dne doručení byl návrh Územního plánu Krasíkov zveřejněn (tj. do 19.07.2019). Ze
strany pořizovatele nedošlo k opomenutí informování veřejnosti.
Ad. Podjatost vedení obce Krasíkov
Společnost Roltechnik v roce 2013 podala žádost stavebnímu úřadu v Tatenicích na
rekonstrukci objektu v obci Krasíkov s využitím jako skladovací prostory. Při realizaci
obecní kanalizace byla společnost Roltechnik oslovena ohledně kanalizační přípojky, o
připojení neměla zájem s odůvodněním, že objekt bude sloužit jako sklad a je připojen na
vlastní septik. V roce 2017 společnost Roltechnik zažádala stavební úřad o změnu
skladovacích prostorů na výrobní prostory. V tomto roce také začala řešit připojení
kanalizace. Společnosti bylo umožněno připojení do šachty obecní kanalizace, která se
nachází v místní komunikaci pozemek p.č. 969. Společnost Roltechnik připojení provedla,
nicméně po připojení neuvedla komunikaci do původního stavu.
Výstavba kanalizace v obci Krasíkov byla dokončena a zkolaudována v roce 2016. Při
realizaci kanalizace se v obci vybudovaly přípojná místa (šachty) u jednotlivých objektů
určených k bydlení. Společnost Roltechnik v době výstavby kanalizace neměla zájem o
připojení objektu určeného ke skladování, z tohoto důvodu nebyla u objektu určeného ke
skladování zřízena kanalizační přípojka.
Územní plán je závazným dokumentem obce, o němž v jednotlivých fázích pořizování
rozhoduje zastupitelstvo obce (dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a, b, c stavebního zákona).
Prostřednictvím územního plánu má obec zákonnou možnost s ohledem na veřejné zájmy
občanů obce regulovat další rozšiřování nežádoucí výroby průmyslového charakteru s
nebezpečnými chemickými procesy, která negativně ovlivňují kvalitu okolního bydlení.
Ad. Rozpor s principem proporcionality
tzn. nesouhlas s následujícím omezením při stanovení podmínek využití ploch:
„vzhledem k poloze areálu u místní a účelové komunikace budou pro zavážení do areálu
využívána pouze nákladní vozidla, ne kamiony (tzn. tahače s přípojným vozidlem).“
Návrh územního plánu je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v Politice územního
193

rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 3. V prioritě č. 23 tohoto dokumentu se
uvádí:
„předcházet …. možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na
eliminaci těchto účinků)“.
Poloha areálu je taková, že ze sběrné komunikace k ní nákladní doprava projíždí obytným
územím. Také dopravně technický stav předmětných komunikací odpovídá požadavkům
dopravy v obytném území a ne ve výrobní zóně.
Výše uvedený regulativ je také v souladu s dokumentací „Oznámení záměru podle §6
zákona
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu podle přílohy č. 3“, na
základě níž byl záměr Výroby sprchových vaniček Krasíkov v území povolován. V této
dokumentaci byl posuzován vliv na hlukovou situaci, pro výpočet dopravního zdroje hluku
byla uvedena doprava následujícího rozsahu:
„Vyvolaná doprava bude maximálně 3 nákladní automobily o nosnosti 3,5 t a 10 osobních
aut za den.“
Kamionová doprava nebyla v území uvažována.
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Ad. Rozpor se zásadou minimalizace zásahu
tzn. nesouhlas s „ regulací intenzity využití pozemků – koeficientem zastavění“
Použití regulace intenzity využití pozemků je plně v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, (dále jen „vyhláška“), neboť
územní plán dle odst. 1 bodu f) přílohy č. 7 vyhlášky obsahuje stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
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včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (mj. i stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). V konkrétním případě je třeba
vycházet z toho, že zástavba v Krasíkově si do současné doby zachovala venkovský ráz, jenž
je v sousedství předmětného průmyslového areálu představovaný původními čtyřbokými
zemědělskými usedlostmi.
Koeficient zastavění je v dokumentaci definován následujícím způsobem:
koeficient zastavění – poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše regulovaného
pozemku
Stavba na st.p.č. 199 má výměru 469 m2 a celý vymezený pozemek 2185 m2, tzn. současný
koeficient zastavění je 21%.
Stavba na st.p.č. 196 má výměru 903 m2 a celý vymezený pozemek 2586 m2, tzn. současný
koeficient zastavění je 35%.
Tvrzení uvedené v námitce tedy není pravdivé.

Ad. Nedostatečné odůvodnění vztahu veřejného a soukromého zájmu ve vztahu
k místním specifický podmínkám
Obsah odůvodnění územního plánu je stanoven v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/6006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění, a v ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona.
Obsah odůvodnění Územního plánu Krasíkov je v souladu s těmito zákonnými předpisy.
Územní plán Krasíkov respektuje cíl územního plánování spočívající v dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Některé části
odůvodnění územního plánu, zpracovávané pořizovatelem, jsou v souladu s ustanovením §
53 stavebního zákona doplněny do textové části až po vyhodnocení výsledků projednání
územního plánu po ukončeném řízení o územním plánu.

Ad. Exces ze strany obce
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Úkolem územního plánování je mj. dle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
což je v Územním plánu Krasíkov zohledněno.
Z výše uvedených důvodů nebylo připomínkám vyhověno.

Připomínky k návrhu Územního plánu Krasíkov v rámci řízení o územním
plánu
1. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem (č.j. 5002124141 ze dne 08. dubna
2020)
Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu územního plánu Krasíkov.
K tomuto sdělujeme následující stanovisko:
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet,
s.r.o.:
- středotlaké plynovody a přípojky.
K návrhu územního plánu Krasíkov nemáme žádné námitky.
Pozn.:
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet,
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Příloha:
Orientační Situace plynárenského zařízení v měřítku 1 : 16000.
Legenda:
červená barva …. STL plynovody
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
Bez připomínek.
2. Oremba Aleš, Nemile 164, 789 01 Zábřeh (č.j. MULA 15969/2020 ze dne 08. června
2020)

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
Připomínce se nevyhovuje.
ZDŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKY
Žádost byla vyhodnocena jako připomínka, neboť námitky proti návrhu územního plánu
mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona podat mj. vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem řešení. Dle ověření údajů z katastru nemovitostí ke dni obdržení
žádosti (tj. ke dni 08.06.2020) byla vlastníkem předmětných pozemků Česká republika, Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2, a nebylo zahájeno žádné řízení o změně vlastnických práv k předmětným
pozemkům. Pozemky KN parc. č. 51 a 52 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní
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plocha – manipulační plocha a jsou v návrhu územního plánu zařazeny v ploše „Veřejná
prostranství – veřejná a zeleň – ZV“.

Z urbanistického hlediska není změna funkčního využití předmětných pozemků na bydlení
vhodná, neboť téměř celá plocha těchto pozemků se nachází v ochranném pásmu dráhy.
Ve schváleném zadání ÚP Krasíkov je uveden požadavek:
„V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy se
požaduje zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.“
V předkládaném návrhu územního plánu je vymezen dostatek rozvojových ploch pro
bydlení, které toto podmíněně přípustné využití nevyžadují.
Pořizování Územního plánu Krasíkov je již po veřejném projednání. Prověření
požadované změny funkčního využití předmětných pozemků z veřejné zeleně na smíšené
bydlení venkovského typu by znamenalo podstatnou úpravu návrhu územního plánu a
opakování řízení o územním plánu, a tudíž i další časové prodloužení možného vydání
územního plánu zastupitelstvem obce.
Z výše uvedených důvodů nebylo připomínce vyhověno.
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POUČENÍ
Proti Územnímu plánu Krasíkov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podle
ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, podat opravný prostředek.
V Krasíkově dne ……………….

Petr Jeřábek
starosta obce

Ing. Jiří Nesporý
místostarosta obce

Územní plán Krasíkov, vydaný opatřením obecné povahy ……. nabývá účinnosti
patnáctým
dnem
po
dni
vyvěšení
veřejné
vyhlášky.
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