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A. TEXTOVÁ ČÁST 

 
V kapitole : a) Vymezení zastavěného území 
 
Se ruší věta :  

Zastavěné území Změnou č. 4 aktualizováno k 31.3. 2020.  
 
Vkládá se text:  
 
Zastavěné území města je vymezeno na podkladě aktuálních map předaných 
pořizovatelem a digitálně zpracovaných zpracovatelem. Zastavěné území města 
bylo Změnou č. 5 vymezeno na základě aktuálního metodického doporučení a 
ověřeno v terénu  k datu  30.11.2020 v souladu s platnou legislativou a je vyznačeno 
ve všech grafických přílohách mimo širších vztahů. Město bylo vyhlášeno Městskou 
památkovou rezervací. 
 
Město Moravská Třebová  je  město  v Pardubickém kraji  a  leží na hlavním 
dopravním koridoru silnice I/35, což má také vliv na rozvoj města, které je správním 
střediskem, obcí s rozšířenou působností, mikroregionu  Moravskotřebovsko a 
Jevíčsko, který je charakterizován docela dobrými přírodními podmínkami a 
s ohledem na jeho malou velikost také rozmanitostí.  
Řešené území je tvořeno katastrálními územími Moravská Třebová a Boršov u 
Moravské Třebové. Katastrální rozloha je 4.204,84 ha. Průměrná nadmořská výška 
je 408 m n.m.  
 
Základní identifikace území  :  

název Kód základní 
územní jednotky  

Název ZSJ Počet částí  Počet katastrů 

Moravská 
Třebová  

578 444 Moravská 
Třebová  

2 2 

 
 
V kapitole :  b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Se ruší text :  

 
Koncepce rozvoje správního území města Moravská Třebová vychází z: 
 
Politiky územního rozvoje ČR 2008. 

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1 byla 
schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276, aktualizace č. 2 byla 
schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 629 a aktualizace č. 3 byla 
schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 630.  
 
 řešené území leží v Rozvojové ose OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská 

Třebová - Mohelnice - Olomouc - Přerov. 
 řešené území leží v rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová. 
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Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a 
připravovaných rychlostních komunikací R35 a R43. 
 
Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a 
připravovaných rychlostních komunikací R35 a R43. 
Politiky územního rozvoje ve znění aktualizace č.1, č. 2, č. 3 
(čl.17 Změna č.2 vytváří možnost rychlejšího rozvoje ploch pro výrobu smíšenou v 
těsné vazbě na bydlení a rekreaci. 
 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) 
vydaných dne 29.4.2010. 
 

Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10. Aktualizaci 
č. 1 vydalo krajské zastupitelstvo dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a nabyla 
účinnosti dne 7. 10. 2014.  Aktualizace č. 2  ZÚR  nabyla účinnosti dne 5.7. 2019.  
 
- Řešené území se nachází v rozvojové ose republikového významu: 
OS 8 (viz Politika územního rozvoje ČR 2008) 
- Z úkolů ZÚR pro územní plánování vyplývá: 
 Řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na R35 s cílem snížit zatížení 

obytných území sídel. 
 Respektovat požadavky na ochranu ÚSES a upřesnit vymezení ÚSES (viz dále 

b) 1.). 
 
Pro Moravskou Třebovou jsou stanoveny v ZÚR tato veřejně prospěšná opatření 
(VPO): 
VPO - ÚSES: č. VPO U09 Boršov - Loučský les - K 80 (K 82) 
  č. VPO U13 Uhersko - K 132 (K 93) 
 
VPO - protipovodňová ochrana: 
  č. VPO PP04 poldr Moravská Třebová, tok Třebůvky. Návrh ÚP 
respektuje  úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk včetně VPO. Veřejně 
prospěšné stavby (VPS) nebyly v ZÚR Pk pro Moravskou Třebovou - vymezeny. 
ZÚR Pardubického kraje ve znění aktualizace č.1 
Změna č.2 vytváří územní předpoklady pro rychlejší rozvoj výrobní sféry. 
 
Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020. 
 
Návrh ÚP vychází z "Akčního plánu", který je základním programovým dokumentem 
ve kterém jsou definovány 3 póly rozvoje:  
- město zdravé a atraktivní pro život v každém věku 
- město lákající k návštěvě, sportu i relaxaci 
- město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál 
 
ZADÁNÍ ÚP  
 
Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová vydané zastupitelstvem města dne 3.9.2012 
Zadání Změny č.2 ÚP Moravská Třebová schváleného zastupitelstvem města 
5.9.2016. Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 23.4.2018  usnesením 
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č.806/Z/230418 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP a zároveň usnesením 
č.807/Z/230418 pověřilo místostarostu Ing. Václava Mačáta zastupováním města při 
projednávání Změny č. 3 ÚP. 
Návrh obsahu Změny č. 4 územního plánu Moravská Třebová (Změna č. 4 ÚP) byl 
zpracován v souladu s § 55a odst. 2 písmeno c zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Změna 
č. 4 ÚP bude pořizována zkráceným postupem. 
 
 požadavky na rozvoj území města 
 požadavky na prostorové uspořádání města 
 požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
  
Návrh ÚP specifikuje územní podmínky pro další rozvoj města při plném 
respektování přírodních a kulturních hodnot území. 
 
Se vkládá text :  

Územní plán Moravská Třebová jako nástroj územního plánování vytváří právní 
rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje města a 
ochrany hodnot na jeho území.  

Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky :  

 Pro zachování přírodních, rekreačních, krajinářských a urbanistických hodnot 
území 

 Pro ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot celého osídlení a 
jednotlivých sídel 

 Pro ochranu nemovitých kulturních památek na území sídel – respektován 
bude režim a podmínky ochrany městské památkové rezervace Moravská 
Třebová a respektovány budou zájmy památkové péče včetně archeologie. 

 Pro udržitelný rozvoj sídla budou vymezovány rozvojové plochy pro hlavní 
funkce v území (bydlení, občanská vybavenost, výroba, doprava, rekreace, 
zeleň …) a to tak, aby byly ve vhodných a pro město únosných proporcích a 
logicky a pozitivně působících souvislostech. Nevhodné aktivity s negativními 
vlivy na životní a obytné prostředí Pro ochranu nemovitých kulturních památek 
na území sídel – respektován bude režim a podmínky ochrany městské 
památkové rezervace Moravská Třebová a respektovány budou zájmy 
památkové péče včetně archeologie. 

 budou eliminovány. Rozsahem ploch a vhodnou funkční regulací jsou 
vymezeny limity zaručující udržitelný rozvoj území. 

 Pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení 
ekostabilizačních funkcí v řešeném území 

 Pro zachování krajinného rázu  

 
ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA  

Návrh územního plánu byl  zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků 
na územní plánování v řešeném  území města   Moravská Třebová . 
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Město Moravská Třebová je město v Pardubickém kraji a leží na hlavním dopravním 
koridoru silnice I/35, což má také vliv na rozvoj města, které je správním střediskem, 
obcí s rozšířenou působností, mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který je 
charakterizován docela dobrými přírodními podmínkami a s ohledem na jeho malou 
velikost také rozmanitostí.  
Řešené území je tvořeno katastrálními územími Moravská Třebová a Boršov u 
Moravské Třebové. Katastrální rozloha je 4.204,84 ha. Průměrná nadmořská výška 
je 408 m n.m.  
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu ve městě. Rozsáhlejší 
lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na 
současně zastavěné území.  

V návrhu územního plánu jsou zohledněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
řešeného území. Zůstává i nadále zachován a podporován městský   charakter  
Moravské Třebové i venkovský charakter místní části Boršov.  Obytná zástavba 
v Moravské Třebové je tvořena v centru města smíšeným bydlením - v centrech měst 
a smíšeným bydlením-městským, dále pak bydlením v bytových domech, bydlením 
v rodinných domech-  městské a příměstské, bydlení v rodinných domech – 
venkovské a v malé části na okraji města i smíšené bydlení – venkovské.  

Nově navržené plochy zástavby budou do této urbanistické struktury začleněny co 
nejcitlivějším způsobem. 

Většina zastavěných ploch města je obklopena zemědělskými pozemky, dále pak za 
nimi na západě lesním komplexem a na jihovýchodě přiléhajícím zalesněným vrchem 
s rozhlednou Pastýřka.   

ÚP jsou chráněna stávající veřejná prostranství, a to nejen v centru města, chráněna 
je také prostupnost zástavby pro pěší. 

Prostorovými regulativy zůstává chráněno měřítko zástavby v rámci celého města, 
které se zachovalo v mimořádném rozsahu. 

 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA  
 

 zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení 

 stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce:  bydlení, výrobu, veřejnou 
infrastrukturu a dopravu  

 silnice I/35  a silnice II.tř.  OP silnice  

 chránit a rozvíjet veřejná prostranství ve městě  

 chránit nemovité kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních 
památek  

 chránit objekty vykazující architektonické hodnoty  

 zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší 

 prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celého města, které 
se zachovalo ve značném rozsahu 

 nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině 

 chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině 

 intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu 
a služby 

 dobudovat chybějící technickou infrastrukturu 
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 usilovat o všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský 
rozvoj města 

 

ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu ve městě. Rozsáhlejší lokality pro 
rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně 
zastavěné území. K vytváření nových sídel nedochází. 
 

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 

Územní plán Moravská Třebová jako nástroj územního plánování vytváří právní 
rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje města a 
ochrany hodnot na jeho území.  

Hlavní cíle rozvoje představuje konkrétně: 

 stabilizace a zkvalitnění stávajícího sídelního potenciálu včetně vybavení 
veřejnou infrastrukturou   

 vytvoření přiměřené nabídky ploch pro rozvoj bydlení  

 vytvoření podmínek nabídky ploch pro rozvoj výroba – lehký průmysl, výroby a 
skladování drobnou a řemeslnou výrobu, zemědělskou výrobu, výrobu se 
specifickým využitím a pro smíšenou výrobu.  

 vytvoření podmínek pro koordinaci způsobů využívání území s důrazem na 
ochranu jeho hodnot přírodních a kulturních   

 ochrana nezastavěného území, posílení krajinotvorné a ekologické funkce 
zeleně, posílení přirozeného vodního režimu v krajině 

 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 
Krajina ve městě a v okolí je s převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem 
a poskytuje řadu možností pro pěší turistiku, cykloturistiku a další formy rekreace.  
Území patří do mírně teplé klimatické oblasti MT7 , klimatických regionů 5 a 7.  Jde o 
regiony mírně teplé, mírně vlhké až vlhké. Celé území je poměrně silně člověkem 
přeměněno.   

 
OCHRANA A BEZPEČNOST STÁTU  
Celé správní území města se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany“ 
- OP RLP – Ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby 
- LK TSA – Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách 
- Objekty důležité pro obranu státu 
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma 
- Na celém území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb: 
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I.,II. a III. třídy, 

- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, 
- Výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba redioelektronických zařízení 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí,  
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 
- Výstavba vodních nádrží, 
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 
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V kapitole :  c) Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

 
Se  ruší text v odstavci:  c) 1. Zásady urbanistické koncepce: 
 
bod 3.  
Na toto území je zpracován a schválen Regulační plán městské památkové 
rezervace (MPR), který je závazným podkladem pro dokončení revitalizace MPR a 
pro územní plán města. 

 
Se vkládá text  do odstavce c) 2. Vymezení zastavitelných ploch: 
 
Z 8a Lokalita Moravská Třebová - Jihozápad - BI 
 
Část této plochy byla Z  č.5 převedena z funkčního využití  ZO+DS do funkčního 
využití BI a z funkčního využití DS také na funkční využití BI. Z části plochy Z10 byla 
připojena plocha s funkčním využitím OS a převedena do plochy s funkčním 
využitím BI.  
 
Z 10 Rekreační a sportovní areál Ovčácká dolina - přírodní areál s plochami 
pro sport. - ZP+OS 
 
Plocha byla Z č.5 upravena takto: Část plochy z lokality Z 8a s funkčním využitím OS 
byla převedena do plochy BI. Plochy s funkčním využitím OS, DS a OV byly 
převedeny do plochy s funkčním využitím ZP. Část lokality Z10  s funkčním využitím 
OS byla převedena do lokality Z9 a změněno její funkční využití na BI. Naopak část 
lokality Z9 s funkčním využitím BI byla převedena do lokality Z10 s funkčním 
využitím ZP. 
 
Ruší se text :  
 
Z 14 Vodní plocha Ovčácká dolina - jih - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. Navržen je poldr se 
stálým nadržením, který je schopen plnit retenční funkci. 
 
a vkládá se text :  
 
Z 14 Vodní plocha Ovčácká dolina - jih – W – plocha byla Změnou č. 5 zrušena  
 
Ruší se text :  
 
Z 18a Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ - VL 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl.  
Celá plocha leží mimo zastavěné území, ale navazuje na ně a navazuje na již 
stávající průmyslovou zónu. Dopravní napojení je navrženo z ul. Svitavské. Celková 
plocha je cca - 3,7ha. Max. výška římsy je 8m a musí být vždy posouzena při 
případné konkrétní stavbě vzhledem k okolní zástavbě.  
Lokalita je již zastavěna. 
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a vkládá se text :  
 
Z 18a Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ – VL – lokalita je již zastavěna  
 
Ruší se text :  
 
Z 24 Sušice - západ I – BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha využívá již 
dříve zastavěné území - plocha po demolici. 
Lokalita je již zastavěna. 
 
 a vkládá se text :  
 
Z 24 Sušice - západ I – BV -  lokalita je již zastavěna. 
 
Ruší se text :  
 
Z 26 Sušice - sever I - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na 
zastavěné území - je to proluka. 
 
a vklád se text :  
 
Z 26 Plocha je Z č.5  převedena do plochy stabilizované BV – lokalita je již 
zastavěna  
 
Vkládá se text  
 
Z 29c Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro sport - OS 
 
Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu  
 
Vkládá se text  
 
Z 29d Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro sport - OS 
 
Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu 
 
Vkládá se text  
 
Z 35 Návrh plochy pro nadregionální občanskou vybavenost (např. autokempink) u 
vodní nádrže Mor. Třebová - OK+DS 
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Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu 
 
Vkládá se text  
 
Z 36 Návrh využití břehů vodní nádrže Moravská Třebová pro rekreaci - ZP 
 
Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu 
 
Vkládá se text  
 
Z63 Zeleň ochranná pro rodinné domy v lokalitě Z8a - ZO 
 
Z č. 5 ji mírně zmenšila a její část byla převedena do plochy Z8a s funkčním využitím 
BI.  
 
Se vkládá text  do odstavce  c) 3. Vymezení ploch přestavby: 
 
P 14 Plocha přestavby OV  
 
Plocha dle stávajícího ÚP vedená jako plocha technické infrastruktury TI je Změnou 
č. 5 převedena do plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV sociální 
bydlení. Jedná se o objekt bývalé TS s bydlením, který bude přestavěn na objekt 
sociálního bydlení.  
Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního úřadu. Využití 
území je podmíněno provedením ochrany proti záplavě za předpokladu 
nezhoršení odtokových poměrů v území (např. přístup k objektu z Jateční 
ulice). 
 
Ruší se text v kapitole : c) 4. Vymezení systému sídelní zeleně. 

Rekreační zázemí města - v souvislosti s vymezením systému sídelní zeleně. 

 Lokalita centrální parkové náměstí Z62 v západním sektoru města ZV. 

a vkládá se text :  

 Lokalita bydlení  v rodinných domech městské a příměstské BI  Z62 v 
západním sektoru města – ochranná a izolační zeleň u silnice I/35  ZO.  

 Lokalita  Z63 v západním sektoru města – ochranná a izolační zeleň u silnice 
I/35  ZO pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské na lokalitě 
Z8a 

 Lokalita Z10  mezi lokalitami bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské BI Z 8a a Z9 – zeleň přírodního charakteru  ZP. 
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Do kapitoly : : d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její  
umisťování  

 
se vkládá text  text :  
 

d.1.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Občanské vybavení: 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV jsou územním plánem vymezeny 
jako plochy stabilizované. Je vymezena pouze plocha přestavby P14 pro sociální bydlení.  
Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci města ve struktuře 
osídlení a je dostatečná.  
Plochy občanského vybavení -  komerční zařízení malá a střední OM jsou vymezeny jako 
plochy stabilizované a jsou vymezeny i nové zastavitelné plochy Z11, Z 29e, Z29f a plochy 
přestavby  P1, P9 a P12.  
Plochy občanského vybavení -  plošně rozsáhlá OK  jsou  vymezeny jako stabilizované a 
jsou doplněny vymezenými zastavitelnými plochami Z35 a Z51 a plochy přestavby P3.  
Plocha  občanského vybavení–tělovýchovná a sportovní zařízení  OS jsou ve města  
stabilizované a jsou  ještě doplněny vymezenými zastavitelnými plochami  Z29b, Z29c, Z29d 
a Z32a a plochami přestavby P5 a P7b.   
Plocha občanského vybavení – hřbitovy OH je ve městě stabilizovaná a dostatečná, nejsou 
vymezeny další rozvojové plochy.  
Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek. 
 

Veřejná prostranství: 
Veřejné prostranství PV – náměstí. Tato plocha je dokladem historického zastavění a 
osídlení města.  V současné době plní svou funkci.  Je stabilizovaná jako plocha veřejného 
prostranství a  jako nové   plochy jsou vymezovány pouze plochy ulic u vymezené  plochy 
bydlení  Z6 . 
Jako veřejné prostranství se specifickým využitím PX je stabilizovaná plocha u nádraží a u 
plochy Z29c.  
 

a upravuje se text :  
 
d) 1.2  Doprava a dopravní zařízení. 
 
d) 1. 2.1. Navrhované řešení pozemních komunikací  
 
se ruší text :  
 
Při návrhu budou respektovány koridory i související stavby plánovaných 

rychlostních silnic R35 i R43.  

a vklá se text :  

plánované dálnice D35 a kapacitní silnice S43 

Ruší se text : ÚP VÚC. 

a vkládá se text:   ZÚR PK  
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Dále se ruší číslování  kapitol 1.2., 1.3. a 1.4. a jsou přečíslovány jako 2.2., 2.3., a 

2.4.  

Ruší se text : d) 1 2.3. Doprava v klidu  

V centrální zastavěné části, kde je deficit ploch největší, je navrženo za městským 

úřadem vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu, kde spodní patro bude na 

výškové úrovni přilehlé Piaristické ulice.  

Ruší se text : d)  1 2.4. Veřejně prospěšné stavby  

Parkovací dům při ulici Piaristické. 
 
a upravuje se text :  
 
d.2 3.  Vodní hospodářství     

Dále se ruší číslování  kapitol :  2.1.,2.2, 2.3. a jsou přečíslovány jako 3.1., 3.2., 3.3.  

Upravuje se text :  

d) 2 3.4. Vodní toky a plochy 

ruší se odstavec :   

Dále je Třebůvka včetně ostatních toků ve správě ZVHS Svitavy. 
 
 a vkládá se věta :  
 
Dále je Třebůvka včetně ostatních toků v k.ú. Moravská Třebová ve správě Povodí 
Morava, státní podnik.  
 
Upravuje se text :  

Vodní plochy 
 
V Moravské Třebové se nachází Moravskotřebovská nádrž, na levostranném přítoku 
Stříbrného potoka je rybník Horní Boršovský.  Na Udáneckém  potoce je větší rybník 
bez údajů, na jeho levostranném přítoku (též uveden jako Udánecký potok) je menší 
rybník též Udánecký. V řešeném k.ú. se dále nachází několik malých bezejmenných 
vodních ploch. 
 
a vkládá se odstavec :  
 
V Moravské Třebové se nachází VD Moravská Třebová, na levostranném přítoku 
Stříbrného potoka je Horní boršovský rybník. Na Udáneckém potoce je větší rybník s 
názvem Nový udánecký rybník, na jeho levostranném bezejmenném přítoku je menší 
Starý udánecký rybník. V řešeném k. ú. se nachází několik malých bezejmenných 
vodních ploch. 
Další vodní plochy jsou navrhovány včetně poldrů v Ovčácké dolině, vodní nádrž za 
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silničním obchvatem a poldr na Třebůvce jižně od VD Moravská Třebová. Důvodem 
stavby poldru na Třebůvce je omezení ohrožení města záplavami. 
 
Ruší se odstavce v kapitole :  
 
Záplavové území 

Pardubický kraj Krajský úřad , odbor životního prostředí a zemědělství stanovil 
záplavové území významného vodního toku  Třebůvky v úseku mezi říčními 
kilometry 15,550 – 38,803, tj. od pravobřežního přítoku Věžnice po silniční most 
v obci Boršov nad v.d. Moravská Třebová. 
 
Pro vodní tok Třebůvka je vymezena aktivní zóna záplavového území - stanovil 
Krajský úřad Pardubického kraje dne 18. 12. 2009 pod č.j. 64903/2009. Jde o území, 
kde je § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zakázána řada činností včetně 
umísťování, povolování a provádění staveb. 
 
a vkládá se odstavec :  
 
Aktuální rozsah záplavového území  významného vodního toku Třebůvka  stanovil 
Krajský úřad Pardubického kraje opatřením obecné povahy ze dne 24.01.2018 č.j.  
KrÚ 599/2018 FI a to v úseku km 15,580 – 45,482.  
 

Jsou dále přečíslována kapitoly takto :   

d.3 4.    Zásobování elektrickou energií  

d.4 5.    Zásobování plynem  

d) 5 6.     Telekomunikace   

Do kapitoly : e) Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů  

 
 

se vkládá text do odstavce : e)1. Koncepce uspořádání krajiny - vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

 
Město leží na pomezí Čech a Moravy. Bylo založeno v polovině 13. Století jako 
typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. Je zde zámek s jednou 
z nejstarších renesančních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál 
z r. 1492. V centru města jsou rovněž pozdně gotické a renesanční mázhausy, 
z nichž jen některé jsou využívány i dnes jako prodejny, úřady apod. Pozoruhodná je 
renesanční radnice. Další významné památky, především jedinečný soubor 
renesančních kamenných náhrobků, jsou soustředěny na nedalekém Křížovém 
vrchu. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka. Historické jádro 
města spolu s areálem zámku a Křížovým vrchem jsou městskou památkovou 
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rezervací. 
Město je součástí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska je tvořený částí 
někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v Moravské 
Třebové a části tzv. Malé Hané s centrem v Jevíčku.  
Zalesněný charakter okolí města vybízí v letním období k pěší turistice a vyznavači 
cykloturistiky si mohou vybrat z řady tras různé obtížnosti. Zasněžené pláně v zimě 
vybízejí běžkaře.  
 
V exteriéru města a krajiny je pro ochranu obrazu města nutno dodržovat tyto  
podmínky : 
- zachovat dominantu Křížového vrchu a centra města s kostelem, nevytvářet nové 

dominanty, 
- morfologie terénu a vegetace dává na východním okraji řešeného území krajině 

jedinečný ráz s typickou přírodní zelení na svazích, je nutno zachovat měřítko, 
směr parcelace, podíl rozptýlené zeleně, 

- v ostatních částech řešeného území je nutné zachovat stávající rozptýlenou 
zeleň, případně ji doplnit, 

- pro zachování identity města je rozhodující centrální prostor města – náměstí 
s renesančními domy, kostel, zámek. 

- novou výstavbu plánovat na dříve zastavěných plochách, 
- zapojit do pěších tras soubor soch a křížů, 
- je nutné chránit krajinné prostory s identitou – návaznost zástavby na krajinnou 

zeleň 
 
PROSTORY ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA  A KRAJINY 

Zahrnují  nejvýznamnější prostory  v sídle – prostory v centru města . 
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení nesmí porušit 
prostorové vazby dané : 
- charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm 

uzavřenosti a celkovým působením na člověka – je nutno respektovat druh 
zástavby (kompaktní, volná) měřítko prostoru, respektovat stávající koeficient 
zastavění, 

- strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková 
gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům) – je nutno respektovat 
stavební čáru, respektovat max. přípustnou výšku zástavby, respektovat tvar 
střechy daný okolní zástavbou, 

- obrazem prostoru vytvářeným stylem, materiály, barevností a urbanistickým 
mobiliářem – je nutno respektovat historicky vzniklou okolní zástavbu, používat 
tradiční materiály zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným 
prostorům – především objektům zakončující průhled ulicí, 

- zakazuje se scelování jednotlivých pozemků v krajině do větších ploch, 
- je nepřípustné zalesňování zemědělských ploch bez souhlasu orgánu ochrany 

přírody, 
- zakazuje se provádění terénních úprav – zejména terasování a podobné úpravy . 

narušující  stávající strukturu pozemků, 
- zakazuje se rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy 
 
PROSTORY DOPROVODNÉHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA  A 
KRAJINY  
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Tvoří okolní prostředí u prostorů zásadního významu – navazují na centrální prostor 
města a pokračují na jeho okraje.  
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení nesmí porušit nad 
přípustnou míru prostorové  vazby dán: 
- charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm 

uzavřenosti celkovým působením na člověka  - přiměřeně respektovat druh 
zástavby (kompaktní, areálová), měřítko prostoru nesmí být narušeno nad 
přípustnou míru, využití území nesmí přesáhnout stávající koeficient zastavění nad 
přípustnou míru 

-  strukturou  prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková 
gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům) – je nutno respektovat 
stavební čáru, respektovat max. přípustnou výšku zástavby, přiměřeně respektovat  
určitý tvar střechy 

- zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným prostorům – 
především objektům zakončující průhled ulicí 

- není přípustné snižovat podíl zeleně v krajině na úkor hospodářských ploch, naopak 
je nutné podporovat zvýšení jejich podílu 

- je nutné respektovat určující linie krajiny, včetně linií mající historický odkaz v území 
- zakazuje se výstavba objektů v krajině mimo nezbytně nutná zařízení pro příslušné 

hospodářské využití v daném prostoru 
- je nutné respektovat a rozvíjet existující pohledové osy, průhledy apod. 
 
 
 
 
PROSTORY OSTATNÍ BEZ VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE A KRAJINY 
 
Je součástí celkové prostorové struktury sídla, zahrnuje prostory a objekty tvořící 
zbývající urbanistickou strukturu zástavby města. 
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení: 
 
- budou přispívat k vytváření identity prostoru při respektování prostorových vazeb 

s okolní zástavbou 
- budou vytvářet u nové výstavby soudobý výraz a přispívat k vytváření nové 

identity prostoru při vytváření nových nebo úpravě stávajících veřejných prostor je 
nutno respektovat morfologii terénu a vytvářet průhledy na dominanty obce 

- budou v rámci rozvojových lokalit vytvářet souvislé plochy veřejné  zeleně ( ne 
pouze věnovat zeleni zbytkové plochy) 

 
ruší se text v odstavci e.5.  Ochrana  před povodněmi  
 
nad silničním obchvatem  
 
 se vkládá text do odstavce : e) 6.  Rekreace 
 
1. Nové parky:   

P10 Křížový vrch (rehabilitace přírodního parku a kulturních  
 památek) – již realizováno. 

 
 se ruší text v odstavci  : Rekreační a sportovní areály (návrhy nových ploch, 
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dostavba stávajících) 
 
 Západní 
 
- Z62 Veřejný rekreační park v centru jihozápadního dostavbového území. 
 
a vkládá se text :  
 
-  Z62 Ochranná a izolační zeleň ZO u silnice I/35 – část plochy BI 
-  Z63 Ochranná a izolační zeleň ZO u silnice I/35  pro oddělení plochy BI Z8a  
-  Z10 Zeleň přírodního charakteru ZP mezi plochami BI Z8a a Z9  
-  Z64 Zeleň na veřejných prostranstvích ZV mezi silnicí I/35 a plochou bydlení Z9 
 
Ruší se text :  
 
 Ovčácká dolina 

 
- Z14 vodní plocha nad obchvatem I/35 
 
a vkládá se text :  
 
 Knížecí louka 

 
P7a Přírodní park Knížecí louka s biocentrem – již realizováno 
 
 
Se ruší text v odstavci :  e.7.   Dobývání nerostů  
 

 současně těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Boršov-
Hřebeč-odval č. 1, č. lož 3 253900, pokrytého dobývacím prostorem Boršov u 
Moravské Třebové, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu, 

 dříve těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Koclířov-Hřebeč-
jižní pole, č. lož. 3 129200, s chráněným ložiskovým územím Koclířov III., 

 dříve těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Koclířov-Hřebeč 
3‚ č. lož. 3 144500, s chráněným ložiskovým územím Koclířov III., 

 dosud netěžené výhradní ložisko cementářské korekční sialitické suroviny a jílů 
žáruvzdorných na ostřivo Moravská Kamenná Horka, č. lož. 3 129300, s 
chráněným ložiskovým územím stejného názvu, 

 a dosud netěžený prognózní zdroj ostatních drahých kamenů Boršov u Moravské 
Třebové, č. lož. 9 211800. 

 
a vkládá se text :  
 

 Výhradní ložisko jílů Koclířov – Hřebeč –jižní pole, č. 3129200 a výhradní ložisko  
jílů  Koclířov – Hřebeč 3, č. 3144500, na kterých bylo stanoveno  chráněné 
ložiskové území  Koclířov III č. 12920003 

 Výhradní ložisko jílů Moravská Kamenná Horka č. 3129300, na kterém bylo 
stanoveno chráněné ložiskové území Moravská Kamenná Horka č. 12930000 

 Výhradní ložisko jílů Boršov – Hřebeč – odval  č.1, č. 3253900, na kterém bylo 
stanoveno  chráněné ložiskové území  Boršov u Moravské Třebové  č. 25390000, 
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s dobývacím prostorem  Boršov u Moravské Třebové  č. 60354, který je v částech 
mimo stanovené CHLÚ nutno považovat za chráněné ložiskové území  

 Schválený prognózní zdroj  vyhrazených nerostů – polodrahokamů – Boršov u 
Moravské Třebové č. 9211800 

 
Do kapitoly : f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu. 

 

se vkládá text :  
 

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :  

■ bydlení v bytových domech ( BH ) 

■ bydlení v rodinných domech - městské a příměstské ( BI ) 

■ bydlení v rodinných domech - venkovské  ( BV ) 

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI ) 

■ rekreace – zahrádkové osady ( RZ ) 

■ rekreace - se specifickým využitím ( RX ) 

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední ( OM ) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá ( OK ) 

■ plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS ) 

■ plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH ) 

■ veřejná prostranství - se specifickým využitím ( PX ) 

■ plochy smíšené obytné – v centrech měst ( SC ) 

■ plochy smíšené obytné – městské  ( SM ) 

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV ) 

■ dopravní infrastruktura – silniční ( DS ) 

■ dopravní infrastruktura – železniční ( DZ ) 

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě ( TI ) 

■ technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady( TO ) 

■ výroba a skladování – lehký průmysl ( VL )  

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba ( VD )  

■ výroba a skladování – zemědělská výroba ( VZ )  

■ výroba a skladování – se specifickým využitím ( VX )  

■ plochy smíšené výrobní ( VS )  

■ zeleň na veřejných prostranstvích ( ZV ) 

■ zeleň  soukromá  a  vyhrazená  ( ZS ) 



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

17 

 

■ zeleň ochranná a izolační   ( ZO ) 

■ zeleň přírodního charakteru  ( ZP ) 

■ plochy vodní a  vodohospodářské  ( W ) 

■ plochy  specifické  ( X ) 

■ plochy zemědělské ( NZ ) 

■ plochy lesní ( NL ) 

■ plochy přírodní ( NP )  

■ plochy smíšené nezastavěného území – lesnické a sportovní ( NSls )  

■ plochy smíšené nezastavěného území ( NS  

 
V odstavci :  
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OV 

 
Přípustné využití: 
 
se vkládá se text :  
 
sociální byty,  
 
Podmíněně přípustné využití:  
Povolení umístění stavby pro sociální bydlení (P14) je podmíněno předložením 
vyhodnocení hlukového zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k dodržení 
hygienických limitů hluku z plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL a z 
plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO, dle 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
V odstavci :  
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST SC 
 
Přípustné využití: 
 
se ruší text :  
- Je definováno ve schváleném Regulačním plánu Městské památkové rezervace 

(RP MPR) Moravská Třebová. 
 
a vkládá se text :  
 
- Bydlení v bytových domech s možným částečným nebytovým využitím, ve 

vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro motoristy), 
obchodních jednotek,  stravovacích zařízení, bez rušivých vlivů na okolí. 

-  Bydlení v rodinných domech s částečným nebytovým využitím, ve vstupním 
podlaží možnost umístění nerušících služeb, obchodních jednotek bez rušivých 
vlivů na okolí, s denním provozem, jejich rozsah nepřevýší rozsah podlahových 
ploch pro bydlení v rámci objektu 
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- Garáže a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. 
- Dopravní a technická infrastruktura. 
 
Podmíněně přípustné: 
 
se vkládá text :  
 
- Hromadná rekreace např. hotel, penzion 
 
Dále se vkládá text :  
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití neodpovídající výše uvedenému hlavnímu  
a přípustnému využití.  
 
V kapitole :  g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit. 

 
Se mění text takto :  
 
Veřejně prospěšné stavby VPS: 

 
- dopravní infrastruktura :  

 
OZNAČENÍ:  
 
WD VD 3  
WD VD 4   
WD VD 5   
 
- technická infrastruktura : 
 
WT  VT 1   
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
 

A.  TEXTOVÁ ČÁST 
       

 

1. Postup při pořízení změny územního plánu 
 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem  

 
3. Vyhodnocení koordinace využívání území  z hlediska širších vztahů 
 
4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů  
 
6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a  se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních  právních  předpisů, případně s výsledkem řešení 
rozporů 

 
7. Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva města o obsahu 

změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 
 
8. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje( § 43 odst. 1. stavebního zákona), s  odůvodněním potřeby jejich vymezení  
 
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 

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

 
11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5  
 
12 .Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno , s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky  nebo podmínky zohledněny nebyly 

 
13 .Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  
 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
 
16. Vyhodnocení připomínek 
 
17. Text s vyznačením změn 
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 07.09.2020 usnesením č.479/Z/070920 
rozhodlo o pořízení Změny č. 5 ÚP a dne 07.09.2020 usnesením č.480/Z/070920 pověřilo  
Petra Frajvalda  zastupováním města při projednávání Změny č. 5 ÚP. 
Změna je pořizována zkráceným postupem bez zadání, na základě obsahu změny ÚP. 
Změnu pořizuje Městský úřad Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování Ing. 
Soňa Elfmarková ve spolupráci s určeným zastupitelem Petrem Frajvaldem.  
 
Jako zpracovatel Změny č. 5 ÚP byl vybrán Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 
Choceň.   
 
Zahájení řízení zkráceným postupem o Změně č. 5 ÚP bylo oznámeno dne 22.02.2021  
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou 
bylo oznámeno veřejnosti. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek, 
připomínek a námitek nejdéle do 7 dnů ode dne veřejného jednání t.z. do 08.04.2021. Po 
tuto dobu bylo umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 5 ÚP, který byl 
vystaven na MěÚ Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na odboru investic a 
správy majetku. Dále byl návrh zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách města Moravská Třebová.  

 
Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 31.03.2021 v zasedací místnosti 
MěÚ Moravská Třebová. Z veřejného jednání byl vyhotoven záznam. Žádný z dotčených 
orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a ani města Moravská Třebová, pro které je 
Změna č. 5 ÚP pořizována nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění 
stanoviska. 

 
Dne 13.04.2021 byl dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona požádán Krajský úřad 
Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 5 ÚP. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad jako nadřízený orgán vydal dne 21.4.2021 pod 
č.j. KrÚ 32891/2021 stanovisko, ve kterém požadoval doplnit textovou část návrhu. 

 
Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vypracováno Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání 
návrhu Změny č. 5 ÚP, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Z důvodu, 
že došlo na základě veřejného jednání k podstatné úpravě návrhu Změny č. 5, bude 
upravený návrh v rozsahu těchto úprav projednán na opakovaném veřejném projednání. 
 

Zahájení opakovaného řízení o Změně č. 5 ÚP bylo oznámeno dne 01.06.2021  jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou bylo 
oznámeno veřejnosti. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek, připomínek a 
námitek nejdéle do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného jednání t.z. do 22.07.2021. Po 
tuto dobu bylo umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 5 ÚP, který byl 
vystaven na MěÚ Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na odboru investic a 
správy majetku. Dále byl návrh zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách města Moravská Třebová. 

 

Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 31.03.2021 v zasedací místnosti 
MěÚ Moravská Třebová. Z veřejného jednání byl vyhotoven záznam. Žádný z dotčených 
orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a ani města Moravská Třebová, pro které je 
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Změna č. 5 ÚP pořizována nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění 
stanoviska. 

 
Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo vypracováno 
Vyhodnocení stanovisek po veřejném jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP Moravská Třebová – 
příloha č. 2, ve které jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Z důvodu, že po 
veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebylo nutné návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu. 

Dne 15.09.2021 byl zastupitelstvu města předložen návrh Změny č. 5 k vydání. 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová po ověření souladu se stavebním zákonem dne 
01.11.2021 vydalo Změnu č. 5 ÚP opatřením obecné povahy.  

Změna č. 5 ÚP Moravská Třebová nabyla účinnosti dne 18.11.2021. 
 

 

2.  VYHODNOCENÍ  SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM. 

 
Navrhované změny mají buď omezený plošný rozsah, nebo se týkají změny a upřesnění 
hranic a funkčního využití již schválených lokalit. Jsou v souladu s urbanistickou koncepcí 
ÚP, s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3  a 5 a se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 1 ,  2  a 3.  

 
 
2.1. Posouzení souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 , 3 a 5   

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) byla schválena 20.7. 2009 usnesením 
926, , ve znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky 
č. 276, aktualizace č. 2 byla schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 629 a 
aktualizace č. 3 byla schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 630. 
Aktualizace č. 5 je závazná od 11.9.2020 

 
 řešené území leží v Rozvojové ose OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová 

- Mohelnice - Olomouc - Přerov. 
 řešené území leží v rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová. 
 
Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a připravované 
dálnice  D35 a kapacitní silnice  S43. 

 

Změna č. 5 ÚP Moravská Třebová není v rozporu s republikovými prioritami územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 
PÚR ČR.  
 
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. Tato území mají značnou hodnotu, např. i 
jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
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celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů. 
 
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využitím jsou naplněny potřeby ekonomického a 
sociálního rozvoje obce. Nejsou narušeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného 
správního území. Koncepce Změnou č. 5 ÚP není měněna. 
 
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.  
 
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů jsou v ÚP vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití tak, aby nedocházelo k prostorově sociální segregaci. Je zachována 
kvalita životního prostředí, dopravní obslužnost i infrastruktura úměrně k počtu obyvatel. 
Koncepce Změnou č. 5 ÚP není měněna. 
 
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. Při řešení ochrany hodnot území je 
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského 
rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli 
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR. 
 
V územním plánu jsou chráněny nemovité kulturní památky, architektonicky a urbanisticky 
hodnotné stavby na úrovni obce. Celé správní území je v celém rozsahu „území s 
archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22 a § 23 odst. 6) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění, a to ÚAN kategorie II. a III. Nebudou uspokojovány 
jednostranné požadavky soukromého sektoru, které by vedly ke zhoršení kvality života 
obyvatel. Ve Změně č. 5 ÚP není měněno. 
 
Čl. (17) 
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně 
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
 
Změna č. 5 již toto neřeší- bylo řešeno Změnou č. 2 a 3 -   vytváření  možností rychlejšího 
rozvoje ploch smíšených výrobních a ploch výroby a skladování – lehký průmysl v těsné 
vazbě na bydlení a rekreaci. 
 
Čl. (18) 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost.  
 
Změnou č. 5 ÚP nejsou vymezeny nové plochy pro rozvoj partnerství mezi městskými a 
venkovskými oblastmi. 
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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. 
 
Ochrana nezastavěného území (ZPF a PUPL) je plně zajištěna stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným využitím vyznačených jako plochy NZ – plochy zemědělské a NL- 
plochy lesní. Koncepce Změnou č. 5 ÚP není měněna. 
 
Čl. (20) 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S 
ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
 
Funkční využití jednotlivých ploch nenarušuje krajinný ráz. Nové rozvojové plochy nejsou 
vymezovány.   Dále jsou jen některé plochy upraveny (zmenšeny nebo zvětšen), některé 
plochy přestavby i vymezené zastavitelné plochy jsou již realizovány, některé částečně.  
Nejsou dotčeny pozemky s funkcí lesa. Jsou respektovány všechny úrovně ÚSES. 
 
Čl. (21) 
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a 
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny.  
 
Nejedná se o území s krajinou negativně poznamenanou. V rámci stanovení koncepce 
systému sídelní zeleně jsou vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích. V 
nezastavěném území jsou vymezeny plochy zemědělské NZ, plochy přírodní NP, plochy 
lesní NL a plochy vodní W. Změnou č.5  ÚP  není měněno. 
 
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).  
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V ÚP jsou vytvořeny podmínky různé formy turistiky. Změnou č. 5 ÚP není měněno. Je 
počítáno s cyklostezkou v plochách  DS, VL, VS.  
 
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. 
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a 
kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v 
dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 
 
Koncepce technické infrastruktury je řešena s ohledem na prostupnost krajiny. Změnou č. 5 
ÚP není měněno. 
 
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 posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
 
Plochy bydlení jsou v ÚP vymezeny tak, aby nevyvolaly nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury. Změnou č. 5 ÚP není měněno. 
 
Čl. (25) 
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  
 
Město leží ve vymezeném záplavovém území, změna č. 5 ÚP nevymezuje rozvojové plochy 
v tomto území.   
 
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.  
 
Změnou č. 5 ÚP nejsou vymezovány rozvojové plochy v aktivních zónách záplavového 
území a v území určeném k rozlivům povodní. Technická infrastruktura není v záplavových 
územích umísťována. 
 
Čl. (27) 
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování 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 oblastech a v oblastech se specifickými 
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geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území 
dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech.  
 
Město Moravská Třebová je mikroregionálním centrem. Změna č.5 ÚP proto z tohoto důvodu 
řeší posilování infrastruktury města.  
 
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. 
 
Veřejná infrastruktura je v ÚP vymezena tak, aby odpovídala velikosti města. Je respektován 
stávající městský a v okrajových částech i venkovský veřejný prostor. Změnou č. 5 ÚP není 
koncepce měněna.  
 
Čl. (29) 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní 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.  
 
Změnou č. 5 ÚP není měněno.  
 
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.  
 
Byla prověřena technická infrastruktura a koncepce jejího rozvoje je řešena úměrně rozloze 
města, počtu obyvatel a plánovaného rozvoje. Změnou č. 5 ÚP není měněno.  
 
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.  
 
Změnou č. 5 nebude měněno. 
 
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 ploch přestavby.  
 
Koncepce Změnou č. 5 ÚP není měněna. 
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Čl. (59) 
Řešené území leží v Rozvojové ose OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová - 
Mohelnice - Olomouc - Přerov. 
 
Čl. (60) 
Řešené území leží v rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy /Moravská Třebová. 

 
Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a připravované 
dálnice  D35 a  kapacitní silnice S43. Změna č. 5 ÚP tuto skutečnost nemění.  
 
Změna č. 5 ÚP Moravská Třebová je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 5.  
 

 
2.2. Posouzení souladu se ZÚR Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 1 

,  Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 

 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10. Aktualizaci č. 1 vydalo krajské 
zastupitelstvo dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a nabyla účinnosti dne 7. 10. 2014.  
Aktualizace č. 2  ZÚR  nabyla účinnosti dne 5. 7. 2019. Aktualizace č. 3 byla schválena 
25.8.2020 a nabyla účinnosti dne 12. 9. 2020.  

 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění Aktualizace č.1,  
Aktualizace č. 2 a  Aktualizace č. 3 vyplývají převážně následující zásady a úkoly pro územní 
plánování řešeného území:  
 
Čl. (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. 
 
Územní plán Moravská Třebová svou koncepcí zajišťuje udržitelný rozvoj ve městě.  Posiluje 
kvalitu života obyvatel a obytného prostředí svým příznivým urbanistickým a 
architektonickým řešením města. Je dostatečně zastoupeno kvalitní řešení veřejných 
prostranství a ploch veřejné zeleně, je navržena kvalitní veřejná infrastruktura a dostatečná 
prostupnost krajiny. 
Je rovněž navrženo vyvážené a efektivní využívání zastavěného území obce a zachování 
funkční a urbanistické celistvosti. Územní plán zajišťuje plnohodnotné využití ploch a objektů 
v zastavěném území a preferuje rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 
před výstavbou ve volné krajině. Jsou respektovány prvky přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území. Územní plán svou koncepcí dotváří krajinu s cílem zvýšit její 
estetické hodnoty a ekologickou stabilitu. Koncepce územního plánu Změnou č. 5 ÚP není 
měněna. 
 
(čl. 03) 
Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České 
republiky, kterými jsou na území Pardubického kraje:  
II. hospodářsky slabé regiony: území okresu Svitavy;  
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
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infrastruktury. 
 
Moravská Třebová leží na území bývalého okresu Svitavy, který je zařazen mezi 
hospodářsky slabé regiony. Změny č. 5 se této problematiky netýká.   
 
Čl. (06)  
Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom 
se soustředit zejména na: 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;  
 
Změna č. 5 respektuje okolní krásnou krajinu i krásné město včetně jeho Městské 
památkové rezervace. Kvalita životního prostředí nebude Změnou č. 5 narušena. Změnou č. 
5 ÚP nedojde k narušení výrazu sídla, budou zachovány hodnoty v území. 
 
PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Čl. (110) 
ZÚR Pk vymezují na nadregionální úrovni: 
 
Změna č. 5 nenarušuje prvky ÚSES a leží mimo území ochranné zóny NRBK K93 a NRBK 
K82. 
 
Prvky ÚSES byly aktuálně zkoordinovány se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1 , Aktualizace 
č.2  a Aktualizace č. 3  a s ÚP Kunčina s tím, že na severní hranici města Moravská Třebová 
s obcí Kunčinou se na území města východní úsek LBK VII (v ÚP) vymezuje jako funkční 
část NRBK K93 - jižní větev (délka 1km) - k dalšímu biocentru.  
 
Čl. (112) 
ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území:  
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a 

nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability krajiny;  

b) veškeré, i dočasné, zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět pouze na 
základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody;  

c) biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před 
veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentra či 
biokoridoru;  

d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, 
připravit a realizovat opatření vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu2;  

e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro 
biocentra a biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, 
umístění staveb, objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně 
omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu;  

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k 
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální 
nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti 
bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;  

g) využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra 
a biokoridory ÚSES, je možné za podmínek:  

g.1)   těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  
g.2)  postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce biocenter 
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a biokoridorů ÚSES;  
g.3) příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou provedeny 

způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES.  
h) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků 

stanovených specifickými oborovými dokumentacemi. 
 
Čl. (113) 
ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s 
metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy 
nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 
zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy 
prostorové parametry biokoridorů. 

Prvky nadregionálního charakteru: biocentrum 47 Boršov-Loučský les, biokoridory K 82 a K 
93 včetně ochranných pásem byly upřesněny (redukovány) s ohledem na zastavěné a 
zastavitelné území města a dále dle konkrétních geomorfologických a ekologických 
podmínek daného území. 

Východní úsek LBK VII (za LBC11) na hranici s k.ú. Kunčina je vymezen jako jižní větev 
NRBK K93 - funkční. 
 

5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ  

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

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

b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, es-
tetických, rekreačních a hospodářských funkcí;  

c) v chráněných krajinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu 
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová 
zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a 
krajiny;  

 při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných 
územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;  

 výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného 
rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným 
parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií 
krajinného rázu a negativní dopady e  

 stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní 
půdou, zařazenou do tříd ochrany III. – V.  

 ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných 
forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území 
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a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit dostatečné značení 
cyklistických a turistických tras v krajině a jejich zázemí (odstavná parkoviště na 
výchozích místech, veřejná tábořiště, apod.) tak, aby byla využita atraktivita území, 
usměrňována turistická návštěvnost a do maximální míry eliminovány negativní vlivy 
na přírodu (hluk, eroze apod.). Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k 
rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, 
parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko - a 
agroturistiky;  

 
Ve Změně č. 5 ÚP nejsou vymezeny plochy specifické pro umístění FVE nebo VTE.  
 
6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 
 
6.2.  KRAJINA LESNÍ  
(126) ZÚR Pk vymezují krajinu lesní v územích odpovídajícím těm charakteristikám:  

a) lidským zásahem méně pozměněný krajinný typ;  
b) lesní porosty zaujímají více než 70% plochy (nelesní enklávy v podobě sídel, 

zemědělských ploch apod. tvoří menší, izolované a lesem zpravidla zcela obklopené 
plochy;  

c) minimální velikost segmentů 800 ha při výjimečnosti reliéfu (výrazný svah apod.) jsou 
zařazeny i segmenty menší;  

d) pohledový charakter uzavřený;  
 
(131) ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa;  

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch;  

 
6.4.  KRAJINA LESOZEMĚDĚLSKÁ  
(130) ZÚR Pk vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těm 

charakteristikám:  
a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;  
b) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný 

poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený;  
c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně 

nepůvodních druhů jehličnanů;  
d) charakter převážně polootevřený;  
e) převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje výjimečné 

typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.  
 
(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa;  
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c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch;  

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny.  

 
ZÚR Pk vymezila město Moravskou Třebovou do krajinného typu lesozemědělského 
Změnou č. 5 ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Zastavitelné 
plochy bydlení nejsou vymezovány.  Technickou a dopravní infrastrukturu lze umístit 
v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných případech v rámci přípustných regulativů pro 
plochy lesní NL a zemědělské NZ. 

 6.5.  KRAJINA ZEMĚDĚLSKÁ  

Čl. (132)  
ZÚR Pk vymezují krajinu zemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a) výrazná dominance kulturních biotopů (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice, 
chmelnice, vesnická sídla);  

b) kompaktní tvar segmentu o minimální výměře 10 km2;  
c) reliéf nížin a úvalů;  
d) zalesněné plochy ojedinělé (do 10 % území);  
e) bezlesý otevřený charakter;  
f) často narušována nevhodně situovanými stavbami (rozsáhlé areály zemědělských 

závodů apod.).  
 

Č l. (133)  
ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře 

při zohlednění krajinných hodnot území;  
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 

podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.  

 
ZÚR Pk vymezila město Moravská Třebová do krajinného typu zemědělského. Zastavitelné 
rozvojové plochy ve Změně č. 5 ÚP nejsou vymezeny.  Technická a dopravní infrastruktura 
je umístěna v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných případech. Pestrost krajiny 
zůstane zachována vymezením izolační a doprovodné zeleně. Prostupnost krajiny je 
zajištěna přípustným regulativem pro plochy krajinné zeleně, který není měněn. 

6.6.  KRAJINA SÍDELNÍ  

Č l. (134)  
ZÚR Pk vymezují krajinu sídelní v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a)  člověkem nejintenzivněji ovlivněný typ krajiny;  
b)  plošně rozsáhlejší sídelní jednotky; 
c) převládá funkční typ ploch městského charakteru zahrnující bydlení, obslužnou 

sféru a výrobu;  
d) těmto charakteristikám odpovídají města Česká Třebová, Dašice, Heřmanův 

Městec, Hlinsko, Holice, Choceň, Chrast, Chvaletice (vč. areálu elektrárny), 
Jablonné nad Orlicí, Jevíčko, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, 
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Pardubice, Polička, Přelouč, Sezemice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, 
Vamberk a areál elektrárny Opatovice;  

 
Č l. (135)  
ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) zabezpečit v území a v návazných územích dostatečné plochy pro krátkodobou 
rekreaci obyvatel měst;  

b) chránit a rozšiřovat plochy veřejné a doprovodné zeleně;  
 

ZÚR Pk vymezila město Moravská Třebová do krajinného typu sídelního. Ve Změně č. 5 ÚP 
nejsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení. Jsou upraveny plochy vymezené rozvojové a 
přestavby a plochy – zmenšeny nebo zvětšeny – části již realizovány. Pestrost krajiny 
zůstane zachována vymezením izolační a doprovodné zeleně dle ÚP, která není Změnou č. 
5 měněna. Prostupnost krajiny je zajištěna přípustným regulativem pro plochy krajinné 
zeleně, který není rovněž měněn. 

6.7.  ÚZEMÍ S PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ MÍROU URBANIZACE 

Č l. (136)  
ZÚR Pk vymezují území s vyšší mírou urbanizace v území se zvýšenými požadavky na 

změny v území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo 
vymezených ZÚR a uvedených v kapitole 2a to jako funkci překryvnou:  

 
Č l. (137)  
ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a) řešit proporcionální požadavky na rozvoj sídel zahrnutých do rozvojových oblastí a 
os a požadavky na ochranu krajiny stanovené pro jednotlivé krajinné typy 
vymezené v území rozvojových oblastí a os;  

b) ve vazbě na centra osídlení, např. další sídla zahrnutá do oblastí a os soustřeďovat 
aktivity republikového a krajského významu a tím přispívat k zachování charakteru 
a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech; 

c) v návaznosti na rozvoj sídel rozvíjet plochy a linie krajinné zeleně zajišťující 
podmínky pro rekreaci a prostupnost krajiny, při tom dbát na architektonickou 
úroveň řešení;  

 
ZÚR Pk vymezila město Moravská Třebová do území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. Ve Změně č. 5 ÚP již nejsou vymezeny rozvojové plochy pro rekreaci ani plochy 
zeleně. Současně je dbáno na architektonickou úroveň řešení. Pestrost krajiny zůstane 
zachována. Prostupnost krajiny je zajištěna přípustným regulativem pro plochy krajinné 
zeleně, který není měněn. Změnou č.5 ÚP není narušena městská ani venkovská 
urbanistická struktura. 

6.13.  KRAJINA 06 PODORLICKO 

Č l. (137f)  
ZÚR Pk stanovují tyto cílové kvality krajiny: 

a) harmonická krajina pahorkatin a plošin; 
b) lesozemědělská krajina středního – malého měřítka s vyváženou mozaikou ploch lesů, 

ploch orné půdy s vysokým podílem přírodních krajinných prvků, ploch luk a pastvin, 
ploch rybníků a ploch sídel; 

c) stabilizovaná různorodá sídelní struktura s městskými centry Žamberk, Lanškroun a 
Moravská Třebová, dalšími městy Letohrad a Jablonné nad Orlicí a řadou menších 
venkovských sídel s minimálními nároky na zábor volné krajiny; 

d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 
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1. údolí vodních toků Tichá a Divoká Orlice, Moravská Sázava a Třebůvka a jejich 
přítoků jako krajinné osy prostupující volnou krajinou i zastavěnými územími 
sídel; 

2. dynamický reliéf s řadou vrcholů, hřebenů a kuest; 
3. Třebovské stěny a Hřebečovský hřbet jako významné krajinné předěly a 

vymezující horizonty; 
4. Lanškrounské rybníky a Třebovské stěny jako specifické krajinářsky cenné 

prostory; 
e) zachované vizuální charakteristiky krajiny: 

1. dominanta vrcholů Žampach a Dubina; 
2. dominanty kostelů v Dolní Čermné a Horní Čermné, poutního místa Mariánská 

Hora, kaple na Kopečku u Letohradu, kostelíka se zvonicí v Albrechticích, kostela 
v Žichlínku, kostela v Křenově a kostela v Městečku Trnávka; 

3. zříceniny hradů; 
4. siluety sídel Žamberk, Letohrad, Dolní Čermná, Moravská Třebová a Damníkov. 

 
Pestrost krajiny zůstane zachována. Není narušena stabilizovaná různorodá sídelní struktura 
a historické vizuálně hodnotné siluety sídel. Prostupnost krajiny je zajištěna přípustným 
regulativem pro plochy krajinné zeleně, který není měněn. Změnou č.5 ÚP není narušena 
městská ani venkovská urbanistická struktura. 
 
Výše uvedené úkoly a záměry z aktualizovaných ZÚR Pk jsou v rámci Změny č.5 ÚP  
respektovány. Zpracovatel zajistil návaznost a koordinaci Změny č.5 ÚP s navazujícím 
územím.  
 
Změna  č.5  ÚP je zpracována v souladu se  ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 3.  
 
 
 

 

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  
 
Změna č. 5 svým omezeným rozsahem nemá žádný vliv na využívání území z hlediska 
širších územních vztahů.  

 

4.  VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 

ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. 
 
Navrhovaná Změna č. 5 optimalizuje podmínky pro rozvoj města, jehož počet obyvatel 
dlouhodobě klesá. 
r.  2001  2008  2016                2020 
obyv.         11 586         11 004         10 267               9 948 
 
 Z pohledu udržitelného rozvoje území vyplývají požadavky na posílení 
EKONOMICKÉHO a SOCIODEMOGRAFICKÉHO pilíře. 
 Navrhovaná změna vychází z urbanistické koncepce ÚP, nenarušuje krajinu, prvky 
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ÚSES, kulturní a civilizační hodnoty. 
 Navrhovaná změna nemá žádné nároky na další zábor ZPF, lesního půdního fondu 
se nedotýká.  Pouze mění velikost sousedních vymezených zastavitelných ploch a těchto 
malých částí se mění její funkční využití.  
 Navrhovaná změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

5.  VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ. 
 
Změna č. 5 vychází z vypracované územní studie, která drobně mění velikost řešených 
ploch. Změna č. 5 pouze upravila tvar a velikost těchto sousedních ploch a nevymezuje 
nové zastavitelné plochy, tak, aby bylo umožněno efektivní využití vymezené plochy a ploch 
přestavby při respektování konkrétních vlastnických vztahů a splnění podmínek udržitelného 
rozvoje a v plném souladu s požadavky Stavebního zákona. 
Plochy jsou vymezeny v plném souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb o obecných 
požadavcích na využívání území.  
. 
Změna č. 5 je po obsahové a formální stránce zpracována v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb. 
Změna je v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

6.  VYHODNOCENÍ  SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. 
 
6.1. Veřejná infrastruktura 
 
 DOPRAVA  
1. Změna č. 5 nemění dopravní infrastrukturu a zachovává ji dle platného  ÚP.  
 
ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE, LETECKÁ DOPRAVA:  
Napojení nově navrhovaných větších lokalit na rozvody elektrické energie se navrhuje 
kabelovým vedením z nejbližší trafostanice v ul. Svitavské, nebo napojením kabelem na 
linku VN, která probíhá v sousedství navrhovaných lokalit a vybudováním nové trafostanice. 
 
Stávající nadzemní linka VN procházející JZ sektorem je v nově navrhovaném území 
(lokality Z55, Z61, Z62) navržena uložit do kabelu. 
 
V ostatních menších lokalitách bude napojení řešeno na nejbližší stávající vedení a 
trafostanice. 
 
Napojení na rozvody plynu se navrhuje ze středotlakého plynovodu, který se nachází na 
severní hranici stávající průmyslové zóny Moravská Třebová - Západ. 
 
V řešeném území jsou stávající telekomunikační kabely. Nutno respektovat vč. ochranného 
pásma. 
Řešené území se nachází v zájmovém území MO a část řešeného území ve vzdušném 
prostoru pro létání v malých přízemních výškách , v OP nadzemního elektrického 
komunikačního vedení MO s výškovým omezením staveb, v OP podzemního el. 
komunikačního vedení s omezením podzemních prací, celé řešené území v OP 
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přehledových systémů ( OP  RLP ) – letecká stavba vč. ochranného pásma . 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Bude nadále řešeno dle ÚP.   
 
KANALIZACE 
Odpadní vody zneškodňovat napojením na stávající oddílnou kanalizaci. 
Dešťové vody likvidovat zasakováním popř. jímáním (vodní nádrž v plochách zeleně). V 
případě nemožnosti zasakování, odvádět dešťové vody dešťovou kanalizací do Ovčácké 
doliny, kde budou realizovány poldry za účelem snížení průtokových poměrů. 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
Změna č. 5 pouze mění funkční využití u  částí ploch Z 9 z plochy OS na plochu BI a Z10 
z plochy OS na plochu ZP.  Změnou č.5 je vymezena plocha přestavby  OV P14 pro sociální 
bydlení.  Ostatní plochy občanského vybavení zůstávají dle stávajícího ÚP.   
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
Změna č. 5 nevymezuje nové plochy veřejných prostranství.   

 
6.2. Kulturní hodnoty 
 
Celé řešené území je území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na tomto území se 
řídí příslušnými předpisy. 
 
Změna č.5  již nevymezuje nové zastavitelné  plochy bydlení a dále jen upravuje plochy 
vymezené zastavitelné  dle zpracované ÚS. 

 
6.3. Přírodní hodnoty 
 
Ochrana vod a ovzduší 
Změna  č.5  respektuje  stávající vodní tok vč. ochranného pásma.  
V Ovčácké dolině jsou v ÚP navrženy poldry za účelem snížení průtokových poměrů. Vodní 
nádrže pro stejný účel je možné budovat i v plochách zeleně. 
 
Změnou č.5 byla zrušena vodní plocha Z14 a  byla převedena z funkčního využití W na  
funkční využití  NZ – plochy zemědělské  a část s funkčním využitím  ZO rovněž  na NZ.  
 
Nové větší zdroje znečištění se v navrhované změně nepředpokládají.  
 
Zeleň 
Ve Změně č 5 se mění část plochy Z55 z funkčního využití  VS na  funkční využití ZO –  
zeleň ochranná a izolační, dále se mění část plochy Z62 z funkčního využití PV na funkční 
využití  ZO – zeleň ochranná a izolační. Část plochy  Z8a se mění z plochy s funkčním 
využitím ZO+DS na funkční využití BI – bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské. Část plochy se mění z funkčního využití OS na funkční využití ZP – zeleň 
přírodního charakteru, část z funkčního využití OS na funkční využití ZO – zeleň přírodního 
charakteru a část z funkčního využití BI na funkční využití ZP.   
Jiné plochy zeleně Z č. 5 nevymezuje.  
 
Chráněná území, významné krajinné prvky. 
Na území řešeném Změnou č. 5 se nenacházejí. 
 
Evropsky významné lokality (EVL) 
V k.ú. Boršov u Moravské Třebové se nachází EVL Hřebečovský hřbet. Změna č. 5 nemá   
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vliv na tuto EVL ani ptačí oblasti. 
 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) 
Změna č. 5 nenarušuje prvky ÚSES a leží mimo území ochranné zóny NRBK K93. 
 
Prvky ÚSES byly aktuálně zkoordinovány se ZÚR Pardubického kraje ve znění Aktualizace 
č. 1 , 2 a 3   a s ÚP Kunčina s tím, že na severní hranici města Moravská Třebová s obcí 
Kunčinou se na území města východní úsek LBK VII (v ÚP) vymezuje jako funkční část 
NRBK K93 - jižní větev (délka 1km) - k dalšímu biocentru. VPO tedy není nutné vymezovat. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 
Změna č. 5 nevymezuje nové zastavitelné plochy na plochách zemědělské půdy, kde je 
třeba zábor  ZPF. Jedná se pouze o úpravy velikosti některých ploch, ale celkový zábor se 
nemění.  
Vyhodnocení dle příl. č. 4 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb. je v kapitole 14. 
 
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Změna č. 5 nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 
6.4. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 
 
Změna č. 5 ÚP výše uvedené stavby, opatření a asanace nenavrhuje. 

 
6.5. Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů: 

 
Hluk 
Vymezená plocha přestavby má změnu funkčního  využití  z plochy výroby a skladování – 
drobné výroby VD na plochu bydlení v bytových domech BH a tím se hluk na této ploše 
přestavby sníží vymístěním výroby.  
 
Požární ochrana a ochrana obyvatelstva 
V rámci Změny č. 5 nejsou žádné nové požadavky.  
 
Obrana a bezpečnost státu 
Celé správní území města se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany“ 
- OP RLP – Ochranném pásmu radiolokačního zařízení 
- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby 
- LK TSA – Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách 
- Objekty důležité pro obranu státu 
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma 
- Na celém území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb: 
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic  I.,II. a III. třídy, 

- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, 
- Výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba redioelektronických zařízení 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí,  
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 
- Výstavba vodních nádrží, 
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 
 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
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- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána.  

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.  
- LK TSA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s 
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od 
země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána.  

Na správním území obce se nachází vymezené území Ministerstva obrany: 
- Objekty důležité pro obranu státu – Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá 
veškerá výstavba v ploše specifické a ve vymezeném zájmovém území přesahujícím hranici 
vojenských objektů v šířce 50 m. Objekty důležité pro obranu státu vyžadují speciální 
ochranu ve veřejném zájmu a zájmové území vně hranic vojenských areálů, objektů 
důležitých pro obranu státu je vymezeno v zájmu zajištění stávající funkčnosti objektů 
důležitých pro obranu státu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 107.  
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma – Vydání závazného stanoviska ČR-MO 
podléhají veškeré zemní práce v ochranném pásmu – viz ÚAP – jev 68.  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
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- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
 
Ochrana ložisek nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území 
Území řešené ve Změně č. 5 se nachází mimo poddolovaná ložiska nerostných surovin a 
CHLÚ a mimo poddolovaná a sesuvná území. 
 
Ochrana před povodněmi, větrná a vodní eroze. 
Území Změny č. 5 se nenacházejí v území ohroženém záplavami. Pouze vymezovaná 
plocha přestavby P14 je z tohoto území vyjmuta. 
V rámci Změny č. 5 nejsou žádné nové požadavky na řešení větrné a vodní eroze. 
 
Radonové riziko 
Radonový index - orientačně - je převážně "přechodný". Může se vyskytovat i "střední". 
Konkrétní lokality je však třeba vyhodnotit zvlášť.  
 
Odstraňování odpadů 
V rámci Změny č. 5 nejsou stanoveny zvláštní požadavky. 
 
Návrh Změny č. 5 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Změna č. 5 ÚP byla v rámci veřejného 
jednání projednána a na základě stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu a 
oprávněných investorů byla upravena doplněním textové a grafické části. 
  
Příloha č. 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu změny č. 5 ÚP 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze dne 

1 KÚ Pk, odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 55b 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 5 územního 
plánu Moravská Třebová (dále jen změna územního plánu).  
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny územního plánu dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona z hlediska vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a shledal, že v rámci vyhodnocení 
souladu územního plánu se ZÚR Pk je potřebné do textové části odůvodnění doplnit 
posouzení cílových kvalit krajiny 06 Podorlicko, které jsou stanoveny v kapitole 6 ZÚR Pk.  
Odůvodnění  
Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 
Krajský úřad obdržel dne 23. 2. 2021 oznámení o zahájení řízení o návrhu změny územního 
plánu. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se konalo dne 31. 3. 2021. V 
souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 15. 4. 2021 žádost o 
vydání stanoviska a kopie stanovisek, připomínek a námitek, které byly k návrhu změny 
územního plánu uplatněny. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při 
projednání připomínky. Krajský úřad vydává stanovisko k dokumentaci návrhu Změny č. 5 
územního plánu Moravská Třebová.  
Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5, závazná od 11. 9. 2020 
pro pořizování a vydávání územních plánů, zařazuje řešené území obce do rozvojové osy 
OS8 republikového významu. Změna územního plánu svým návrhem koncepce respektuje 
podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené v čl. 38, 39 a 59 PÚR ČR pro 
rozvojovou osu OS8. Řešené území obce není dotčeno vymezením nových koridorů a ploch 
dopravní či technické infrastruktury, které by svým významem přesahovaly území jednoho 
kraje. Změna územního plánu svým návrhem koncepce a způsobem využití ploch 
respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v kapitole 2 PÚR ČR. Předložený návrh změny územního plánu není v rozporu 
se stanovenými úkoly, které vyplývají z politiky územního rozvoje. V odůvodnění návrhu 
změny územního plánu je soulad s politikou územního rozvoje vyhodnocen.  
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, nabyla účinnosti 12. 9. 2020. 
Předložený návrh změny územního plánu respektuje svým návrhem koncepce a způsobem 
využití ploch následující zásady a úkoly vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk), v platném znění: 
- priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 

 KrÚ 32891/2021 
21.4.2021 
 
Stanovisko bylo vydáno 
na základě samostatné 
žádosti ze dne 
13.4.2021 
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stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk,  
- zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 

stanoveny pro rozvojovou osu republikového významu OS8 Hradec Králové/Pardubice 
– Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc v čl. 15b) a 16b) ZÚR Pk,  

- zásady pro usměrňování územního rozvoje, které jsou stanoveny pro centra osídlení v 
kapitole 2.5 ZÚR Pk a úkoly pro územní plánování stanovené pro významné nižší 
centrum,  

- zásady pro usměrňování územního rozvoje stanovené čl. 108 písm. b) ZÚR Pk, v 
záplavových územích vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,  

- zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami regionálního významu, které jsou stanoveny v kapitole 5 ZÚR 
Pk,  

- úkol pro územní plánování upřesnit v územních plánech zásady pro krajinný typ lesní 
dle čl. 127, lesozemědělský dle čl. 131, zemědělský dle čl. 133 a sídelní dle čl. 135 
ZÚR Pk a pro udržení či dosažení cílových kvalit krajiny 06 Podorlicko, které jsou 
stanoveny v kapitole 6 ZÚR Pk.  

Předložený návrh změny územního plánu respektuje ve své koncepci a v rámci navrženého 
způsobu využití ploch následující plochy a koridory:  
- plochu pro umístění protipovodňového opatření PPO4 poldr Moravská Třebová (tok 

Třebůvka) za podmínek stanovených v čl. 108 a 109 ZÚR Pk a protipovodňové 
opatření vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu v souladu s čl. 148 ZÚR Pk (v 
územním plánu),  

- skladebné části územního systému ekologické stability nadregionální biocentrum 
NRBC 47, nadregionální biokoridor K 82 a K 93, regionální biokoridor RK 1423A při 
respektování čl. 110, 111 až 113 ZÚR Pk.  

V odůvodnění návrhu změny územního plánu je soulad se zásadami územního rozvoje 
vyhodnocen.  
Z hlediska širších vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí.  
Předložený návrh změny nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 43 odst. 1 
stavebního zákona, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.  
V rámci metodické činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňujeme na níže uvedené nedostatky návrhu změny územního plánu a 
doporučujeme tyto nedostatky napravit.  
- V rámci vyhodnocení souladu územního plánu se ZÚR Pk doplnit do textové části 
odůvodnění posouzení cílových kvalit krajiny 06 Podorlicko, které jsou stanoveny v kapitole 
6 ZÚR Pk.  
- Na str. 15 textové části odůvodnění vypustit větu „Návrh územního plánu respektuje a řeší 
souvislost silnice I/35 a připravovaných rychlostních komunikací R35 a R43“.  
- Na str. 20 opravit poslední větu v kap. 2.1.,že je změna v souladu s PÚR ČR, ve znění 
Aktualizace č. 5.  
- Výkresy neobsahují hlavičku, ze které by byl patrný zpracovatel, pořizovatel a datum 
zpracování.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Textová část odůvodnění byla doplněna dle 
požadavků – doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. Grafická část byla doplněna o 
„hlavičky“. 

2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
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 veřejnému 
projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová pořizované zkráceným 
postupem žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Zíková)  
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 změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová (dále též „Návrh“), (ve fázi pro 
veřejné projednání) následující stanovisko:  
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém ekologické 

KrÚ 
28897/2021/OŽPZ/PI 
06.04.2021 
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stability (všech úrovní), významné krajinné prvky, přírodní parky, přírodní rezervace a 
přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy 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 Moravská Třebová.  
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.  

 Náhled do informačního systému EIA/SEA.  
Do řešeného území zasahují následující prvky územního systému ekologické stability (dále 
též „ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně:  

 NC 47 Boršov – Loučský les  

 NK Boršov, Loučský les – K 80  

 NK Uhersko - K132  

 RK 1423 A Třebovské Hradisko - Dvorská  

 LC 1423 A  
Předložený Návrh tyto skutečnosti respektuje. Prvky ÚSES nacházející se v řešeném území 
navazují na prvky ÚSES v sousedních obcích (katastrálních území). Plochy ÚSES byly 
vymezeny tak, aby byla umožněna realizace jednotlivých prvků ÚSES v parametrech 
daných platnou metodikou. Základní podmínky ploch, do kterých byl ÚSES umístěn, byly 
stanoveny tak, aby nebyla ohrožena funkčnost stávajících prvků ÚSES a aby nebyla 
znemožněna realizace zatím nefunkčních částí ÚSES.  
V předmětném území se rovněž nachází nebo do něj částečně zasahuje národní přírodní 
rezervace Rohová a evropsky významná lokalita Hřebečovský hřbet  
Předložený Návrh tyto skutečnosti rovněž respektuje. Vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití bylo provedeno tak, aby nebyly významně (negativním způsobem) 
ovlivněny předměty ochrany uvedeného území, případně aby nebyly vytvářeny předpoklady 
pro realizaci takových záměrů, které by mohly v budoucnu ohrozit předměty ochrany 
uvedeného území. OOP rovněž nemá v současné době žádné informace (ze své činnosti, z 
územních plánů sousedních obcí, informačních systémů EIA/SEA apod.) o přípravě či 
realizaci takových záměrů či koncepcí, které by (svým provedením či provozem) mohly mít 
ve spojení s předloženým Návrhem významný negativní vliv na výše uvedené zájmy 
ochrany přírody.  
OOP posoudil předložený návrh změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová, 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.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 
  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Moravská Třebová, změna č. 5, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k 
zajištění OZPF, v platném znění.  
Předložené vyhodnocení důsledků na:  
 Lokalita: Z8a - rozloha 7,84 ha (dříve schválená 7,30 ha). Využití je možné pro 

bydlení.  
 Lokalita: Z9 - rozloha 3,06 ha (dříve schválená 2,56 ha). Využití je možné pro bydlení.  
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 Lokalita: Z10 - rozloha 2,88 ha (dříve schválená 3,19 ha). Využití je možné pro zeleň.  
 Lokalita: Z63 - rozloha 1,17 ha (dříve schválená 1,78 ha). Využití je možné pro zeleň.  

O D Ů V O D N Ě N Í 
Dne 01.04.2015 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.  
V území řešeném změnou č. 5 se již nevymezují nové zastavitelné plochy – v rámci již 
vymezených a schválených ploch dochází k úpravě rozlohy u některých ploch – mj. Z8a, 
Z9, Z10, a Z 63, a to dle ÚS.   
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní 
ani uživatelské vztahy k pozemkům.   
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Sýkorová) 
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 změny č. 5 
územního plánu Moravská Třebová pořizované zkráceným postupem připomínky – v 
textové části odůvodnění návrhu územního plánu kap. 14.3. Důsledky navrhovaného řešení 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) je uvedeno, že žádná z ploch 
navrhovaných ve Změně č. 5 ÚP Moravská Třebová se nedotýká pozemků určených k 
plnění funkcí lesa.  
 
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek)  
Z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) jsou k návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová tyto 
připomínky:  
1. V kapitole d) 2.4., ve druhém odstavci je chybně uveden správce vodního toku Třebůvka 
nad vodní nádrží Moravská Třebová. I v tomto úseku je správcem vodního toku Třebůvka 
Povodí Labe, státní podnik. (ZVHS byla zrušena ke dni 30. 06. 2012).  
2. V kapitole d) 2.4. aktuální rozsah záplavového území významného vodního toku 
Třebůvka stanovil Krajský úřad Pardubického kraje opatřením obecné povahy ze dne 
24.01.2018 č.j. KrÚ 599/2018 Fl, a to v úseku km 15,580 – 45,482.  
3. Požadujeme zapracovat do návrhu změnu ÚP rozsah území s významnými povodňovými 
riziky podle Plánu povodňových rizik. Potřebné podklady jsou k dispozici na Městském 
úřadu Moravská Třebová.  
4. Zastavitelné plochy Z 35 a Z 36 jsou vymezeny ve stanoveném záplavovém území 
významného vodního toku Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území 
je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.  
5. Zastavitelné plochy Z 29c a Z 29d jsou vymezeny ve stanoveném záplavovém území 
významného vodního toku Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám v záplavovém území 
je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.  
Vyjádření pořizovatele: Požadavek v odstavci 1. není akceptován, z důvodu, že správcem 
vodního toku Třebůvka je Povodí Labe s.p. až na severu ORPu, u Moravské Sázavy. 
Textová část byla doplněna na základě požadavků a doplněné části jsou vyznačeny žlutou 
barvou. Oblasti s povodňovým rizikem jsou vyznačeny v koordinačním výkrese. 

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Souhlasné stanovisko HSPA-347-04/2021 
05.03.2021 

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

KHS s návrhem Změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová s o u h l a s í.  
  

KHSPA 
02979/2021/HOK-Sy, 
07.04.2021 

6 Obvodní bánský 
úřad, Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá k návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová žádné 
připomínky. 
Upozorňujeme, že podle evidence OBÚ v Hradci Králové je v dotčeném území stanoven 
dobývací prostor netěžený Boršov u Moravské Třebové (ID 60354, jíly, jíly žáruvzdorné na 
ostřivo).  
Vzhledem k výše uvedenému je nutné respektovat v dotčeném území zejména ustanovení 
§§ 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších zákonů. 
Dále upozorňujeme na skutečnost, že jsou v dotčeném území stanovena chráněná 
ložisková území Boršov u Moravské Třebové (ID 25390000, jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo) 
pro výhradní ložisko Boršov-Hřebeč-odval č. 1 (ID 3253900, jíly, jíly žáruvzdorné na 

SBS 07183/2021/OBÚ-
09/1 
24.02.2021 
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ostřivo), Koclířov III (ID 12920003, jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo) pro výhradní ložiska 
Koclířov-Hřebeč 3 (ID 3144500, jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo) a Koclířov-Hřebeč-jižní pole 
(ID 3129200, jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo) a Moravská Kamenné Horka (ID 12930000, 
jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo) pro výhradní ložisko Moravská Kamenná Horka (ID 
3129300, jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo).  
Evidenci chráněných ložiskových území a výhradních ložisek vede dle § 29 odst. 2, resp. 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
Ministerstvo životního prostředí České republiky.  
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo životního prostředí bylo obesláno. Změna č. 5 
respektuje nerostné bohatství na správním území města a veškeré rozvojové plochy 
umísťuje mimo výše popsané území a plochy. 

7 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

8 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

9 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

Ministerstvo obrany vydává stanovisko, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do textové části Odůvodnění návrhu územně 
plánovací dokumentace.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- LK TSA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s 
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od 
země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být 
výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany.  
- Objekty důležité pro obranu státu – Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá 
veškerá výstavba v ploše specifické a ve vymezeném zájmovém území přesahujícím hranici 
vojenských objektů v šířce 50 m. Objekty důležité pro obranu státu vyžadují speciální 
ochranu ve veřejném zájmu a zájmové území vně hranic vojenských areálů, objektů 
důležitých pro obranu státu je vymezeno v zájmu zajištění stávající funkčnosti objektů 
důležitých pro obranu státu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
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územním plánování a stavebním řádu).  
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma – Vydání závazného stanoviska ČR-MO 
podléhají veškeré zemní práce v ochranném pásmu.  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.  
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky. Za 
předpokladu správného zapracování výše uvedených vymezených území MO do 
textové části v souladu s tímto stanoviskem MO lze souhlasit s Návrhem změny č. 5 
Územního plánu Moravská Třebová. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavky jsou zapracovány do odůvodnění kapitola 6), 
podkapitola  6.5. stať „Obrana a bezpečnost státu“. V koordinačním výkrese jsou ochranná 
pásma vyznačena. 

10 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha  

Nevyjádřilo se  

11 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Souhlasí bez připomínek MPO 199149/2021 
24.02.2021 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová Ministerstvo životního prostředí 
podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území města Moravská Třebová je 
evidováno: 
- výhradní ložisko jílů Koclířov – Hřebeč – jižní pole, č. 3129200 a výhradní ložisko jílů 
Koclířov – Hřebeč 3, č. 3144500, na kterých bylo stanoveno chráněné ložiskové území 
Koclířov III, č. 12920003, 
- výhradní ložisko jílů Moravská Kamenná Horka, č. 3129300, na kterém bylo stanoveno 
chráněné ložiskové území Moravská Kamenná Horka, č. 12930000, 
- výhradní ložisko jílů Boršov – Hřebeč – odval č. 1, č. 3253900, na kterém bylo stanoveno 
chráněné ložiskové území Boršov u Moravské Třebové, č. 25390000, s dobývacím 
prostorem Boršov u Moravské Třebové, č. 60354, který je v částech mimo stanovené CHLÚ 
nutno považovat za chráněné ložiskové území (ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona), 
- schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů – polodrahokamů - Boršov u Moravské 
Třebové, č. 9211800. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že ve svodném území města jsou evidovány četné 
plochy poddolovaných území po těžbě bituminózních břidlic, projevující se jako haldy, 
propadliny a otevřená ústí. Dále jsou zde, především v západní části svodného území 
města, četné sesuvné plochy. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového 
území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány 
územního plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace plynou z existence 
výhradních ložisek nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 
horního zákona. 
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 
znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 
hospodárné využití. 
Vyjádření pořizovatele: změna č. 5 nezasahuje do výše vyjmenovaného výhradního 

MZP/2020/550/646-Hd 
ZN/MZP/2020/550/2 
19.05.2020 
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ložiska, ani CHLÚ. Změna č. 5 respektuje nerostné bohatství na správním území města a 
veškeré rozvojové plochy umísťuje mimo výše popsané území a plochy. 

14 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

V katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové probíhají řízení o 
komplexních pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“). Změna č. 5 územního plánu Moravská Třebová je v připravovaných 
návrzích pozemkových úprav respektována. 

SPU 
061217/2021/544100/Ml 
07.04.2021 

15 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko: 
Ochrana přírody a krajiny, Ochrana lesa, Odpadové hospodářství, Ochrana zemědělského 
půdního fondu, Ochrana vod, Doprava na pozemních komunikacích a Památková péče – 
bez připomínek. 
Upozornění: 
Ochrana vod 
Hranice záplavového území vyznačené v koordinačním výkresu nejsou zcela shodné s 
hranicemi zakreslenými ve vodohospodářské mapě Pardubického kraje, která by měla být 
podkladem při návrhu územních plánů.  
- V textové části předložené dokumentace je uvedeno, cituji: "V současné době je 
zpracovávána projektová dokumentace na kanalizační systém obcí Kunčiny, Staré Město a 
část Linhartic, které budou odpadní vody též čistit na ČOV Linhartice.", zde nutno upozornit, 
že kanalizace v obci Kunčina je již zrealizována.  
- V popisu vodních nádrží jsou chybně uvedené jejich názvy. Chybí oficiální označení VD 
Moravská Třebová, dále Starý udánecký rybník, Nový udánecký rybník.  
Vyjádření pořizovatele: Textová část byla doplněna a opravena na základě požadavků a 
doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. 

S MUMT 
05558/2021/OZP9 
17.03.2021 
 

16 Ministerstvo kultury, 
Praha 

V rámci řešeného území se nachází:  

 Městská památková rezervace (dále jen MPR) Moravská Třebová, prohlášená 
Výnosem MK ČSR č.j. 13.603/80-VI/1 ze dne 29. 7. 1980 o prohlášení historického 
jádra města Moravská Třebová za památkovou rezervaci (dále jen výnos o prohlášení 
MPR); vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1040.  

 Ochranné pásmo městské památkové rezervace (dále jen OP MPR) Moravská 
Třebová, určené rozhodnutím ONV ve Svitavách o určení ochranného pásma městské 
památkové rezervace Moravská Třebová č. 10/87 ze dne 11. 6. 1987; vedené v ÚSKP 
pod číslem rejstř. 3223.  

 V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na 
webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ): 
https://www.pamatkovykatalog.cz/ 

 Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve 
smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Jedním z informačních zdrojů pro 
získání podkladů o území s archeologickými nálezy je Státní archeologický seznam 
ČR, kde je možné jednotlivé kategorie území s archeologickými nálezy zobrazit v 
digitální mapě, která je propojena s datovou databází, která se na základě nových 
odborných zjištění stále aktualizuje. Databázový záznam veřejného přístupu obsahuje 
kategorie a typy území s archeologickými nálezy, významné archeologické lokality, 
kategorie památkové ochrany, územní identifikaci a slovní popis lokality. Uvedený 
informační systém, který je přístupný na webových stránkách NPÚ http://isad.npu.cz/  

 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše 
oznámení, sděluje k návrhu změny č. 5 ÚP Moravská Třebová následující. 
 
Připomínky k návrhu Změny č. 5 ÚP Moravská Třebová  
AD VÝROK TEXTOVÁ ČÁST  
Ad b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT str. 54, 55  
Citace textu:  
….. „- Pro ochranu nemovitých kulturních památek na území sídel – respektován bude 
režim vyhlášené městské památkové zóny Moravská Třebová a respektovány budou zájmy 
památkové péče a archeologické památkové péče.“  
Výrok:  
Požadujeme úpravu a doplnění textu v tomto znění:  
„Pro ochranu nemovitých kulturních památek na území sídel – respektován bude režim a 

MK 22727/2021 OPP 
31.3.2021 
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podmínky ochrany vyhlášené městské památkové zóny rezervace Moravská Třebová a 
respektovány budou zájmy památkové péče včetně archeologie cké památkové péče.“  
Odůvodnění:  
Požadovaná úprav textu vychází z platného zákonného rámce viz. výše uvedené.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, text bude upraven dle požadavku a upravované 
nebo doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. 
AD c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  
bod 3. str. 58.  
Citace textu:  
…..„3. Historické jádro města - městská památková rezervace - je přirozeným centrem 
města. Na toto území je zpracován a schválen Regulační plán městské památkové 
rezervace (MPR), který je závazným podkladem pro dokončení revitalizace MPR a pro 
územní plán města.“  
Výrok:  
Upozorňujeme na chybně uváděné údaje (barevně vyznačené). Požadujeme jejich úpravu v 
souladu s platnou legislativou zejména s požadavky SZ a současně úpravě přizpůsobit i 
další části textu Změny č.5 UP, zejména formulaci pravidel využití území strana 97 viz. 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST SC kap. 2 Podrobné podmínky pro 
vymezení a využívaní pozemků.  
Odůvodnění:  
Regulační plán není nadřazenou dokumentací a závazným podkladem pro územně 
plánovací dokumentaci - územní plán, ale naopak. Dle našeho názoru se nelze odkazovat 
na regulaci platnou v RP ponechat formulaci bodu 3. ve stávajícím znění.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, text bude upraven dle požadavku a upravované 
nebo doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. 
 
AD d) DOPRAVA DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ  
ad d) 1.4. Doprava v klidu, str.75  
Citace textu:  
…„V centrální zastavěné části, kde je deficit ploch největší, je navrženo za městským 
úřadem vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu, kde spodní patro bude na 
výškové úrovni přilehlé Piaristické ulice.“  
Výrok:  
Požadujeme vyloučení návrhu realizace parkovacího domu s podzemní částí na území 
MPR a odstranění výše uvedeného textu. Návrh nového parkovacího domu na území MPR 
z pohledu památkové péče považujeme za nežádoucí a zároveň upozorňujeme, že je v 
rozporu s platným právním stavem RP Moravská Třebová. Dle uvedených údajů návrh 
takové stavby předpokládá realizaci nového objektu mimo historickou půdorysnou stopu 
navíc s částečným podzemním patrem vyžadující zásadní zásah do terénu. Takové formy 
stavebních objektů byly rozporovány již v návrhu RP MPR roku 2017. Současně 
upozorňujeme, že uváděná nově zastavitelná lokalita není v grafické části vymezena. 
Jednalo by se o návrh nového zastavitelného území přesněji návrh přestavbového území, 
jehož uvedení v grafické části UP postrádáme. Nelze se odkazovat na stabilizované území, 
kde takový objekt reálně neexistuje a není ani objekt, který by po případné konverzi 
umístění parkovacího objektu umožnil. Návrh tedy nevychází z historicky doloženého stavu 
v území a současně není vymezen, jak výše uvádíme, ani v platném právním stavu návrhu 
RP MPR, řešící podrobné využití a objemovou regulaci.  
Odůvodnění:  
Jsme toho názoru, že požadavek na vypuštění výše uváděného posledního odstavce v 
textu (str. 75 kapitola d) 1.3. Doprava v klidu) je takto zcela jednoznačně srozumitelný. V 
odůvodnění na straně 126 v kapitole 7 je v souvislosti s předkládanou změnou mimo jiné 
uváděno cituji:  
„ - aktualizovat textovou část dle současně platné legislativy“  
Ve výrokové části projektantem uváděný text (viz citace textu str. 75 kapitola d) 1.3. 
Doprava v klidu) je v rozporu s platným právním stavem RP a s požadavky SZ. Podle SZ 
nově vymezená zastavitelná území s návrhem funkčního využití. V návrhu vymezené 
zastavitelné území indexem na stabilizované ploše neodpovídá současně přiřazené funkci – 
stabilizovanému stavu území a dle podmínek SZ je nezbytné zapracovat daný pozemek 
jako území přestavby. Což ve změně UP na tomto území postrádáme. V kapitole d)1.3. se 
uvádí návrh vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu za městským úřadem, kde 
spodní patro bude na výškové úrovni přilehlé Piaristické ulice. Přestože se má podle návrhu 
jednat o parkovací dům, který má spodní patro na úrovni Piaristické ulici, je z terénní 
situace zřejmé, že vybudováním takového objektu, dojde k výraznému zásahu do terénu a 
defacto se jedná o objekt do podzemí zapuštěných parkovacích stání. Budování 
podzemních parkovišť či garážových stání je v rozporu s předmětem ochrany v památkové 
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rezervaci, který je deklarován zejména v čl. 1 bodu (2) písm. a) výnosu o prohlášení MPR, 
ve kterém je uvedeno, že předmětem ochrany, mimo jiné, jsou i podzemní prostory. Vedle 
toho zastáváme názor, že zvyšovat podíl dopravy nabídkou parkovacích míst v památkově 
chráněných územích není obecně vhodné. Trend by měl naopak směřovat k uvolňování 
veřejných prostor a odsunutí statické dopravy mimo území územní památkové ochrany. Z 
těchto důvodů též není vhodné a vzhledem k archeologické památkové péči přijatelné 
budovat v lokalitách památkově chráněných podzemní stání či podzemní garáže. Vzhledem 
k historické poloze a existenci hradebního systému opevnění historického centra lze 
předpokládat výskyt archeologických situací souvisejících s opevněním a jeho nevhodné 
narušení. V této kapitole se uvádí návrh vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu 
za městským úřadem, kde spodní patro bude na výškové úrovni přilehlé Piaristické ulice. 
Přestože se má podle návrhu jednat o parkovací dům, který má spodní patro na úrovni 
Piaristické ulici, je z terénní situace zřejmé, že vybudováním takového objektu, dojde k 
výraznému zásahu do terénu, kde se v bezprostřední blízkosti nacházejí dochované části 
městské fortifikace. Jedná se tak o zásah do stávajících mimořádně cenných 
archeologických terénů, které souvisí s opevněním města Moravská Třebová. Lze zde 
přepokládat intaktní archeologické situace, jelikož předmětný prostor nebyl následně po 
staletí zastavěn a proto je nutné ho prioritně chránit před terénními zásahy. Proto návrh 
výstavby parkovacího domu je v tomto prostoru z hlediska archeologické památkové péče 
zcela nepřijatelný. Naše připomínky pro RP byly ve věci podzemních garáží formulovány, 
kdy byly uvedeny argumenty, proč je zcela nepřípustné v prostoru MPR Moravská Třebová 
realizovat podzemní stavby.  
Budování podzemních parkovišť či garážových stání je v rozporu s předmětem ochrany v 
památkové rezervaci, který je deklarován zejména v čl. 1 bodu (2) písm. a) výnosu o 
prohlášení MPR, ve kterém je uvedeno, že předmětem ochrany, mimo jiné, jsou i podzemní 
prostory. Vedle toho zastáváme názor, že zvyšovat podíl dopravy nabídkou parkovacích 
míst v památkově chráněných územích není obecně vhodné. Trend by měl naopak 
směřovat k uvolňování veřejných prostor a odsunutí statické dopravy mimo území územní 
památkové ochrany. Z těchto důvodů též není vhodné a vzhledem k archeologické 
památkové péči přijatelné budovat v lokalitách památkově chráněných podzemní stání či 
podzemní garáže.  
Dle Císařských povinných otisků stabilního katastru Morava a Slezsko z roku 1835 (a 
následně historicky až do dnes) nebylo území zastavováno. Tato situace byla prakticky 
nezměněna až do dnes. Jedná se o severovýchodní okraj historického jádra, s plochami 
bývalých ovocných a zeleninových zahrady přiléhajících těsně k objektu piaristické koleje 
(dnešní budovou MěÚ), založené v letech 1762–1764. Tato budova je nemovitou kulturní 
památkou s rejstř. č. 50904/6-6178. Jižněji od budovy vedou zbytky hradebních zdí, které 
jsou jak samostatné, tak i jako součást zdí objektů, ohraničující historické centrum. V 
místech dnešní ulice Piaristická v minulosti vedla cesta bez příkopu. V místech pod 
terénním zlomem (valem) je dodnes patrná rozvolněná zástavba v nivě kolem řeky 
Třebůvky (později areál pivovaru), kde je viditelný náhon, který se patrně odkláněl v místech 
pod zámkem, kde se nacházel i rybník a mlýn. V území jsou evidovány - ZBYTKY 
OPEVNĚNÍ – nemovitá kulturní památka městské opevnění, rejstř. č. 18038/6-3198. Jedná 
se o pozůstatky městského opevnění z poč. 16. století, které mělo vnější hradbu s 11 
baštami a věžemi městských bran. Zachovány jsou nesouvislé úseky zdiva, částečně i ve 
zdech přistavěných domů, s ojediněle dochovanými zbytky bašt a terénní konfigurací (valy). 
Městské brány se nezachovaly. Původní hradby měly vnitřní vyšší zeď. Ve východním 
úseku ve zdivu některých domů ulice Zámecké jsou zachovány také valy a vysoká část s 
korunou, krytou pískovcovými deskami, na parcele č. 224.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, text bude upraven dle požadavku a upravované 
nebo doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. Z textové i grafické části je vyškrtnut 
parkovací dům, na základě sjednocení platného RP a ÚP. V RP je umožněno pouze 
parkování na otevřeném parkovišti. RP byl vydán 4.9.2017, s účinností od 21.9.2017. 
 
ad f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ. 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.  
Výrok:  
Níže uvedené funkční plochy se současně vyskytují v MPR a jsou součástí řešení RP. 
Uvedené zásady platí na celém řešeném území, nejsou-li pro konkrétní lokalitu upřesněny v 
tabulkách „podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití" viz kapitola f. Požadujeme 
úpravu Pravidel využití území dle jednotné struktury, kde považujeme za nedostatečné a v 
rozporu s legislativními podmínkami odkaz pouze na regulaci v RP, jak je uvedeno u 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST SC. Upozorňujeme na velmi nejasné 
a vágním způsobem definování využívání funkční plochy OV v souvislosti s koncepcí 
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občanského vybavení naopak nezohledňující v řešení podmínky ochrany MPR a návrh RP 
MPR vůbec.  
Pro PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST SC požadujeme doplnit 
konkrétní přípustné a nepřípustné využití včetně podmínek.  
Odůvodnění:  
Změna č. 5 dle odůvodnění měla aktualizovat textovou část dle současné platné legislativy. 
Dle § 61 stavebního zákona regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro 
využití pozemků. Dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 501/2006 Sb. textová část územního plánu 
musí (mimo jiné) stanovovat podmínky 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, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto 
ploch). Považujeme v rozporu s legislativními podmínkami v této souvislosti uvést pouze 
odkaz na regulaci uvedenou v RP.  
Území MPR představuje územím s výraznou kulturně historickou hodnotou. Cílem 
vymezení území zvýšené historické ochrany je zajištění ochrany hodnot MPR v širším 
historickém území. V tomto území je žádoucí zajistit, aby nebyla narušena půdorysná stopa, 
hmotová a výšková konfigurace zástavby, urbanistická struktura a aby nebyl znehodnocen 
architektonický a urbanistický výraz místa, viz Výnosem MK ČSR č.j. 13.603/80-VI/1 ze dne 
29. 7. 1980 o prohlášení historického jádra města za památkovou rezervaci, čl. 1, bod (2), 
kdy předmětem státní památkové péče v rezervaci jsou:  
dle čl. 1 bodu (2) výnosu o prohlášení MPR:  
a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, 
včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany i ostatní chráněné plochy a podzemní 
prostory  
b) hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech  
f) veřejná zeleň  
Pro stavební činnost v památkové rezervaci Moravská Třebová se dle čl. 2 bodu (1) výnosu 
o prohlášení MPR Moravská Třebová stanoví mimo jiné se stanoví tyto další podmínky:  
a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a 
prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich 
přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování......  
e) stavebně technické práce musí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení.....  
Vyjádření pořizovatele: Kapitola f) byla pro plochu SC doplněna o podmínky stanovené 
v regulačním plánu, které jsou v návrhu žlutě vyznačeny. 
 
AD GRAFICKÁ ČÁST - VÝROK  
Ad Výkres Z.5. HLAVNÍ VÝKRES_5 celek  
Ad Výkres Z.5. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_5 celek  
Výrok:  
Požadujeme zapracovat:  
1) platný rozsah území MPR a veškerá přestavbová území včetně podmínky území s RP 
MPR do grafické části výkresové dokumentace.  
2) Úpravu indexu v MPR „Parking s podzemním podlažím“  
Odůvodnění:  
Ad 1) a ad 2) viz předchozí odůvodnění  
Vyjádření pořizovatele: Platný rozsah MPR je v koordinačním výkrese vyznačen. 
Podmínka RP MPR byla do koordinačního výkresu doplněna. Do hlavního výkresu a 
výkresu základního členění území se tyto hranice nevyznačují z důvodu, že to nepatří do 
výrokové části návrhu (nerozhoduje o tom v rámci změny zastupitelstvo). Doplnit 
přestavbové území v MPR není požadavek změny a nedovoluje to i měřítko dokumentace 
z důvodu přehlednosti, postačí odkaz na regulační plán, z kterého je dostavbové území 
jasně zřejmé. 
Bod 2 je splněn a úprava indexu je zapracována. 
 
AD GRAFICKÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ  
Ad. Výkres Z.5 KOORDINAČNÍ VÝKRES_5 celek  
Ad Výkres Z.5. HLAVNÍ VÝKRES_5 celek  
Výrok:  
Požadujeme zapracovat:  
1) platný rozsah území MPR a podmínku RP MPR do grafické části výkresové 
dokumentace.  
2) Úpravu indexu v MPR parking s podzemním podlažím  
3) dále požadujeme zapracovat do koordinačního plánu, kterého se týká, změna č. 5 ÚP 
Moravská Třebová dosavadní archeologické poznatky o lokalitě. Mapové podklady s 
vymezením konkrétních ploch UAN I a UAN II lze získat na http://isad.npu.cz/  
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V koordinačním výkresu je také nutné rozlišovat jednotlivé kategorie Území s 
archeologickými nálezy (ÚAN). Zatímco na ÚAN kategorií I (území s pozitivně prokázaným 
a dále předpokládaným výskytem archeologických nálezů) a II (území, na kterých lze dle 
určitých indicií archeologické nálezy očekávat), je výskyt archeologických nálezů 
předpokládán ve výši 50-100%, na územích kategorie IV (lomy, doly, pískovny apod.) je již 
nereálná šance výskytu archeologických nálezů. Zbytek území (mimo ÚAN kategorií I, II a 
IV) je pak označováno za ÚAN kategorie III, kde může dojít k novým nálezům, protože 
území mohlo být v minulosti osídleno, nebo jinak člověkem využito.  
Odůvodnění:  
Ad 1) a ad 2) viz předchozí odůvodnění  
Ad 3 ) Z hlediska archeologické památkové péče je nutné upozornit na to, že celé území 
MPR Moravská Třebová je uveden ve Státním archeologickém seznamu ČR jako UAN I 
(SAS 14-34-20/1). Uvedený informační systém, který je přístupný na webových stránkách 
NPÚ (http://isad.npu.cz/) Jedná se tedy o lokalitu s potvrzeným výskytem archeologických 
nálezů. V tomto případě jde o doklady středověkého osídlení. Lidská aktivita je zde spojena 
s výstavbou městské aglomerace s hradem (jeho následnou renesanční přestavbou na 
zámek) až po aktivity novověku.  
Předmětné území, kterého se RP MPR Moravská Třebová dotýká, proto patří k 
archeologickým lokalitám s vysoce cennými archeologickými terény. V prostoru MPR 
Moravská Třebová není pravděpodobné, že by zde byl na některém místě předpoklad 
absence archeologických terénů. Je zde prioritou minimalizace všech destruktivních zásahů 
do těchto archeologických terénů, jak nám to ukládá Úmluva o ochraně archeologického 
dědictví Evropy (tzv. Maltská konvence, č. 99/2000 Sb.).  
Dalším důvodem, proč je nutné chránit archeologické dědictví je samotný Výnos MK ČSR 
čj. 13.603/80-VI/1 ze dne 29. 7. 1980 o prohlášení historického jádra města Moravská 
Třebová za památkovou rezervaci, který pamatuje na ochranu podzemních prostor a území. 
Na základě této skutečnosti nelze v prostoru MPR Moravská Třebová doporučit podzemní 
stavby většího rozsahu. Stavby typu podzemních garáží jsou z hlediska archeologické 
památkové péče jednoznačně nepřípustné, u staveb menšího rozsahu (inženýrské sítě, 
jímky apod.) je vždy před zahájením jakýchkoli zemních prací povinností stavebníka splnit 
oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum ve 
smyslu § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Návrh změny č. 5 ÚP v textové části (str. 54, 56 a 57) veškeré jevy podléhající posouzení a 
ochraně z pohledu památkové péče a akceptuje, že celé řešené území je území s 
archeologickými nálezy (ve smyslu zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů).  
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhu změny č. 5 ÚP 
Moravská Třebová žádné další připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: bod 1 a 2 je řešen v předchozím vyjádření pořizovatele.   
Koordinační výkres: 

 byla odstraněna značka parkování s podzemním podlažím v MPR a byla nahrazena 
značkou parking na terénu 

 doplněny kategorie území s archeologickými nálezy o ÚAN I. A ÚAN II. 
K doplnění kategorií ÚAN I a II. sdělujeme (po konzultaci s orgánem státní památkové 
péče), že zákon o státní památkové péči zná pouze pojem „území s archeologickými 
nálezy“, na které se vážou povinnosti stavebníka (§22). Rozdělení území na tyto kategorie 
je matoucí pro stavebníky. I navzdory tomu jsou kategorie v koordinačním výkrese 
vyznačena. 

17 Město Moravská 
Třebová 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 29.03.2021, č.usn. 587/Z/290321 a 
pokynu odboru investic a správy majetku MěÚ ze dne 26.4.2021 doplnit do návrhu změnu 
pozemku č. 2449 a 2450 k.ú. Moravská Třebová z plochy TI na plochu OV – sociální 
bydlení. 
Vyjádření pořizovatele: Textová i grafická část byla doplněna a opravena na základě 
požadavků a doplněné části jsou vyznačeny žlutou barvou. 

MUMT 12445/2021 
26.4.2021 

18 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

19 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

20 Obec Linhartice Nevyjádřila se  

21 Obec Rozstání Nevyjádřila se  

22 Obec Malíkov Nevyjádřila se  

23 Obec Útěchov Nevyjádřila se  
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24 Obec Dlouhá Loučka Nevyjádřila se  

25 Obec Pohledy Nevyjádřila se  

26 Obec Sklené Nevyjádřila se  

27 
Obec Kamenná 
Horka 

Nevyjádřila se 
 

28 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

29 
České dráhy, a.s., 
Praha 

Nevyjádřily se 
 

30 
GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

Bez námitek 
5002341230 
23.03.2021 

31 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

32 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Dečín 

Nevyjádřil se 
 

33 
T-mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

Nevyjádřil se 
 

 
 
Návrh Změny č. 5 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Změna č. 5 ÚP byla v rámci 
opakovaného veřejného jednání projednána a na základě stanovisek dotčených orgánů, 
krajského úřadu a oprávněných investorů byla upravena doplněním textové a grafické části. 
 
Příloha č. 2 - Vyhodnocení stanovisek po opakovaném veřejném projednání návrhu změny č. 5 
ÚP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze dne 

1 KÚ Pk, odbor rozvoje Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 55b a § 
52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení opakovaného řízení o Změně č. 
5 územního plánu Moravská Třebová (dále jen změna územního plánu). Dle § 52 ve spojení 
s § 55b odst. 7 a § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje 
stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny.  
Krajský úřad jako nadřízený orgán z hlediska vyhodnocení souladu změny územního plánu 
s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, uplatňuje požadavek na odůvodnění změny využití plochy 
technické infrastruktury TI na plochu občanské vybavenosti OV pro přestavbu 
stávajícího objektu TS v aktivní záplavové zóně na objekt sociálního bydlení (P 14).  
Odůvodnění  
Krajský úřad obdržel dne 2. 6. 2021 oznámení o zahájení opakovaného řízení o změně 
územního plánu a byla mu předložena k posouzení dokumentace návrhu Změny č. 5 
územního plánu Moravská Třebová (květen 2021).  
Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 
Krajský úřad k návrhu změny územního plánu vydal dne 21. 4. 2021 pod čj. KrÚ 32891/2021 
stanovisko potvrzující soulad dle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Dokumentace návrhu 
změny územního plánu pro opakované veřejné jednání byla v odůvodnění doplněna o 
posouzení cílových kvalit krajiny 06 Podorlicko, které jsou stanoveny v kapitole 6 ZÚR Pk. 
Zároveň byla doplněna plocha přestavby P 14, která mění stávající plochu technické 
infrastruktury TI na plochu občanského vybavení s možností přestavby stávajícího objektu na 
objekt sociálního bydlení. Uvedená plocha se nachází v aktivní záplavové zóně a podle čl. 
108 b) ZUR Pk lze v záplavovém území umisťovat veřejnou infrastrukturu jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Toto odůvodnění v návrhu změny územního 
plánu není uvedeno.  
Návrh změny územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by 
nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. Z hlediska širších územních vztahů je změna 
územního plánu koordinována s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Textová část odůvodnění byla doplněna v kap.13.2 
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. KÚ Pk byl požádán o stanovisko na 
základě odstranění nedostatků návrhu.  

 KrÚ 46194/2021 
09.06.2021 
 
Dne 18.08.2021 bylo 
pod č.j.: KrÚ 
62851/2021 vydáno 
potvrzení o 
odstranění 
nedostatků 
 
 

2 KÚ Pk, odbor dopravy Nevyjádřil se  
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Pardubice 

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
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 oznámení 
opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová 
pořizované zkráceným postupem žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících 
ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Zíková)  
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 změny 
č. 5 územního plánu Moravská Třebová (dále též „Návrh“), (ve fázi pro veřejné projednání) 
následující stanovisko:  
Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém ekologické 
stability (všech úrovní), významné krajinné prvky, přírodní parky, přírodní rezervace a 
přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy a zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky.  

OOP posoudil předložený návrh změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová, 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.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 
  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Moravská Třebová, změna č. 5, návrh, opakované projednání“, s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu vyhlášky č. 271/2019 Sb., 
o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění.  
Předložené vyhodnocení důsledků na:  
 Lokalita: Z8a - rozloha 7,84 ha (dříve schválená 7,30 ha). Využití je možné pro bydlení.  
 Lokalita: Z9 - rozloha 3,06 ha (dříve schválená 2,56 ha). Využití je možné pro bydlení.  
 Lokalita: Z10 - rozloha 2,88 ha (dříve schválená 3,19 ha). Využití je možné pro zeleň.  
 Lokalita: Z63 - rozloha 1,17 ha (dříve schválená 1,78 ha). Využití je možné pro zeleň.  

O D Ů V O D N Ě N Í 
Dne 01.04.2015 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.  
V území řešeném změnou č. 5 se již nevymezují nové zastavitelné plochy – v rámci již 
vymezených a schválených ploch dochází k úpravě rozlohy u některých ploch – mj. Z8a, Z9, 
Z10, a Z 63, a to dle ÚS.   
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.   
 

KrÚ 
55889/2021/OŽPZ/PI 
14.07.2021 



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

50 

 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Sýkorová) 
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 změny č. 5 
územního plánu Moravská Třebová pořizované zkráceným postupem připomínky – v 
textové části odůvodnění návrhu územního plánu kap. 14.3. Důsledky navrhovaného řešení 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) je uvedeno, že žádná z ploch 
navrhovaných ve Změně č. 5 ÚP Moravská Třebová se nedotýká pozemků určených k plnění 
funkcí lesa.  
 
Vodoprávní úřad (zpracovatel Ing. Zdeněk Čížek)  
Z hlediska zájmů sledovaných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) nejsou k oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny 
č. 5 územního plánu Moravská Třebová zkráceným postupem žádné námitky ani 
připomínky.  

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Nevyjádřil se  

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

KHS s návrhem Změny č. 5 územního plánu Moravská Třebová s o u h l a s í.  
 V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 
4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:  
1. Nově přidaná plocha přestavby P14 (občanského vybavení – veřejná infrastruktura - 
OV) bude zařazena do podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro 
sociální bydlení bude podmíněno předložením vyhodnocení hlukového zatížení 
uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k dodržení hygienických limitů hluku z plochy 
výroby a skladování – lehký průmysl - VL a z plochy technické infrastruktury – stavby 
a zařízení pro nakládání s odpady - TO, které se nacházejí v blízkosti navrhované 
plochy P14, dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do kap. f) Stanovení podmínek pro využití ploch… 
pro stať „Občanské vybavení - veřejná infrastruktura OV“ bude vložen odstavec „Podmíněně 
přípustné využití“ se zapracovanou podmínkou KHS pro plochu P14. 

KHSPA 
10226/2021/HOK-Sy, 
15.07.2021 
 
Dohoda ze dne 
15.09.2021 

6 Obvodní bánský úřad, 
Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové eviduje v předmětném území dobývací prostor Boršov u Moravské 
Třebové; Organizace: P-D Refractories CZ a.s., IČ 163 43 409 a podle dostupných informací 
chráněných ložiskových území (dále jen „CHLÚ“) 
- ID 12930000; Název: Moravská Kamenná Horka; Surovina: Jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo 
a 
- ID 12920003; Název: Koclířov III., Surovina: Jíly, jíly žáruvzdorné na ostřivo. 
Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové. 
OBÚ v Hradci Králové požaduje, aby nebyla v CHLÚ plánována žádná stavba ani zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska. Toto omezení ve smyslu §§ 18 a 19 
horního zákona požadujeme zapracovat do uvažované změny územního plánu. 
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo životního prostředí bylo obesláno. Změna č. 5 
respektuje nerostné bohatství na správním území města a veškeré rozvojové plochy 
umísťuje mimo výše popsané území a plochy. 

SBS 
22259/2021/OBÚ-09/1 
04.06.2021 

7 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

8 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

9 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

Ministerstvo obrany vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO v přesném znění (včetně výčtu uvedených staveb) do 
textové části návrhu územně plánovací dokumentace.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:  
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 

113693/2021-1150-
OÚZ-BR 
10.06.2021 
 
Upravená textová 
část byla telefonicky 
odsouhlasena 
dotčeným orgánem 
dne 1.9.2021 
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zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 
nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – 
viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:  
- LK TSA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s 
vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od 
země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany.  
Na správním území obce se nachází vymezené území Ministerstva obrany: 
- Objekty důležité pro obranu státu – Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá 
veškerá výstavba v ploše specifické a ve vymezeném zájmovém území přesahujícím hranici 
vojenských objektů v šířce 50 m. Objekty důležité pro obranu státu vyžadují speciální 
ochranu ve veřejném zájmu a zájmové území vně hranic vojenských areálů, objektů 
důležitých pro obranu státu je vymezeno v zájmu zajištění stávající funkčnosti objektů 
důležitých pro obranu státu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 107.  
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma – Vydání závazného stanoviska ČR-MO 
podléhají veškeré zemní práce v ochranném pásmu – viz ÚAP – jev 68.  
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 
Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.  
Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO v textové části v souladu s 
tímto stanoviskem nemáme dalších připomínek k předložené UPD a s návrhem Změny 
č. 5 Územního plánu Moravská Třebová souhlasíme. 
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany 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 tvoří neopomenutelné limity v území 
nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 
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veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.  
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
přesného zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci 
předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany 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. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavky jsou zapracovány do odůvodnění kapitola 6), 
podkapitola  6.5. stať „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“. V koordinačním výkrese jsou 
ochranná pásma vyznačena. 

10 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha  

Nevyjádřilo se  

11 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Souhlasí bez připomínek MPO 500337/2021 
03.06.2021 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo se  

14 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Nevyjádřil se  

15 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko: 
Ochrana přírody a krajiny, Ochrana lesa, Odpadové hospodářství, Ochrana zemědělského 
půdního fondu, Ochrana vod, Doprava na pozemních komunikacích a Památková péče – 
bez připomínek. 

Upozornění: 
Ochrana vod 
- Na straně 100 je navrženo odstranění Z14 vodní plocha nad obchvatem I/35, ale na str. 89 

je na tuto plánovanou vodní nádrž odkazováno. Nutno sjednotit.  
- Dále upozorňujeme, že chybí veřejná kanalizace např. na ul. Rybní, Dvorní...  
Vyjádření pořizovatele: Textová část byla opravena a sjednocena (Z14). Chybějící 
kanalizace nebyla předmětem změny ÚP a nebyla ani požadována u veřejného projednání. 

S MUMT 
16975/2021/OZP9 
23.06.2021 
 

16 Ministerstvo kultury, 
Praha 

V rámci řešeného území se nachází:  

 Městská památková rezervace (dále jen MPR) Moravská Třebová, prohlášená Výnosem 
MK ČSR č.j. 13.603/80-VI/1 ze dne 29. 7. 1980 o prohlášení historického jádra města 
Moravská Třebová za památkovou rezervaci (dále jen výnos o prohlášení MPR); vedená 
v ÚSKP pod číslem rejstř. 1040.  

 Ochranné pásmo městské památkové rezervace (dále jen OP MPR) Moravská Třebová, 
určené rozhodnutím ONV ve Svitavách o určení ochranného pásma městské památkové 
rezervace Moravská Třebová č. 10/87 ze dne 11. 6. 1987; vedené v ÚSKP pod číslem 
rejstř. 3223.  

 V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na 
webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ): 
https://www.pamatkovykatalog.cz/ 

 Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve 
smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve 
Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Jedním z informačních zdrojů pro získání 
podkladů o území s archeologickými nálezy je Státní archeologický seznam ČR, kde je 
možné jednotlivé kategorie území s archeologickými nálezy zobrazit v digitální mapě, 
která je propojena s datovou databází, která se na základě nových odborných zjištění 
stále aktualizuje. Databázový záznam veřejného přístupu obsahuje kategorie a typy 
území s archeologickými nálezy, významné archeologické lokality, kategorie památkové 
ochrany, územní identifikaci a slovní popis lokality. Uvedený informační systém, který je 
přístupný na webových stránkách NPÚ http://isad.npu.cz/  

 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán 
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vašeho 
oznámení, neuplatňuje k návrhu změny č. 5 ÚP Moravská Třebová ve fázi opakovaného 
veřejného projednání žádné připomínky. Upravená dokumentace zohlednila a zapracovány 

 MK 47874/2021 
OPP  
15.07.2021 

https://www.pamatkovykatalog.cz/
http://isad.npu.cz/
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byly veškeré k předchozím fázím uváděné připomínky MK. 

17 Město Moravská 
Třebová 

Nevyjádřilo se  

18 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

19 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

20 Obec Linhartice Nevyjádřila se  

21 Obec Rozstání Nevyjádřila se  

22 Obec Malíkov Nevyjádřila se  

23 Obec Útěchov Nevyjádřila se  

24 Obec Dlouhá Loučka Nevyjádřila se  

25 Obec Pohledy Nevyjádřila se  

26 Obec Sklené Nevyjádřila se  

27 
Obec Kamenná 
Horka 

Nevyjádřila se 
 

28 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

29 
České dráhy, a.s., 
Praha 

Nevyjádřily se 
 

30 
GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

Nevyjádřila se 
 

31 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

32 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Dečín 

Nevyjádřil se 
 

33 
T-mobile Czech 
Republic a.s., Praha 

Nevyjádřil se 
 

 

 

 

7.  VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH 

V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA O OBSAHU ZMĚNY 

ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO ZKRÁCENÝM POSTUPEM.  
 

 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 7. 9. 2020 usnesením č.479/Z/070920 rozhodlo 
o pořízení Změny č. 5 ÚP a dne 7.9.2020 usnesením č.480/Z/070920 pověřilo  Petra 
Frajvalda  zastupováním města při projednávání Změny č. 5 ÚP. Změna je pořizována 
zkráceným postupem dle § 55a a § 56b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále pouze stavební zákon), bez zadání, na 
základě obsahu změny ÚP.  
 
NÁVRH  OBSAHU  ZMĚNY č. 5  ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ  TŘEBOVÁ  
 
Návrh obsahu Změny č. 5územního plánu Moravská Třebová (dále ÚP) byl zpracován 
v souladu s § 55a odst. 2 písmeno c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 5 ÚP bude 
pořizována zkráceným postupem. 
 
Návrh obsahuje požadavky na zpracování Změna č. 5 ÚP:  
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1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, zejména na prověření 
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných 
změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 
Koncepce základního rozvoje města Moravská Třebová zůstává nadále v platnosti. 

Změna bude respektovat požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, z územně 

plánovací dokumentace vydané krajem, z územně analytických podkladů a z platného znění 

stavebního zákona. 

 
Změna č. 5 ÚP bude řešit následující požadavky: 

 

 vypustit z ÚP rozvojové záměry nebo jejich části, které jsou realizovány a aktualizovat 
zastavěné území dle platných mapových podkladů 

 

 aktualizovat textovou část dle současně platné legislativy 
 

 v případě potřebyv rámcizastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP se 
skutečným stavem využití staveb a pozemků 

 

 upravit jihozápadní území města mezi ul. Svitavská a silnicí I/35 dle územní studie 
„Moravská Třebová – lokalita Jihozápad“ (dále územní studie), kterou zpracovala firma 
Apolo CZ s.r.o. na základě přiložené grafické přílohy takto: 
1) změna části zastavitelné plochy Z62 z PV na plochu BI 
2) změna části zastavitelné plochy Z63 z ZO+DS na plochu BI 
3) změna části zastavitelné plochy Z8a z BI na plochu ZP 
4) změna části zastavitelné plochy Z8a z OS na plochu BI 
5) změna části zastavitelné plochy Z8a z OS na plochu ZP+DS 
6) změna části zastavěného území z plochy DS na plochu ZP 
7) změna části zastavěného území z plochy DS na plochu BI 
8) změna části zastavěného území z plochy OV na plochu ZP 
9) změna části zastavitelné plochy Z9 z OS na plochu BI 
10) změna části zastavitelné plochy Z9 z OS na plochu ZP 
11) změna části zastavitelné plochy Z9 z OS na plochu BI 
12) změna části zastavitelné plochy Z9 z BI na plochu ZP 
13) změna části zastavitelné plochy Z62 z PV na plochu ZO 
14) změna části zastavitelné plochy Z55 z VS na plochu ZO 
15) zrušení lokality Z14 (poldr) z plochy W na plochu NZ 
16) úprava zastavitelné plochy Z10 dle plánu společných zařízení 

 
použité označení v územním plánu: 
BI – bydlení v rodinných domech  - městské a příměstské 
DS – dopravní infrastruktura – silniční 
NZ – plocha zemědělská 
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
PV – veřejná prostranství 
VS – plochy smíšené výrobní 
W – plochy vodní a vodohospodářské 
ZO – zeleň – ochranná a izolační 
ZP – zeleň – přírodního charakteru 
 
 



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

55 

 

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

 
Koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č. 5ÚP nemění.  
 

3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny,  
 
Koncepce uspořádání krajiny se Změnou č. 5 ÚP nemění. 
 
Změna č. 5 ÚP bude řešit následující požadavky:  

 podmínky plošného a prostorového uspořádání lokalit a podmínky využití území 
určuje územní studie  

 
4. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo: 

 
Nejsou nové požadavky  
 

5. 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: 

 
Nejsou nové požadavky  
 

6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

 
Změna bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění. 
V souladu s ustanovením §55c stavebního zákona bude po vydání změny vyhotoveno úplné 
znění ÚPMoravská Třebová po vydání změny č. 5 ÚP. Změna bude zpracována v digitální 
podobě v souladu s metodikou MINIS Krajského úřadu Pardubického kraje, ve strojově 
čitelném formátu. Návrh změny a úplné znění ÚP budou odevzdány ve 4 vyhotoveních. 

Výroková část změny ÚP bude obsahovat: 
1) textovou část  

2) grafickou část:   

a) výkres základního členění území      M 1:5000 

b) hlavní výkres                  M 1:5000 

Odůvodnění změny ÚP bude obsahovat: 

1) textovou část - na konci bude vložen ÚP s vyznačením změn. 

2) grafickou část: 

a) koordinační výkres       M 1:5000 

b) výkres předpokládaných záborů půdního fondu               M 1:5000 

 
7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje, že předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné 
lokality bylo vydáno dne 31.08.2020 pod č.j.: KrÚ 63168/2020. 
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Stanovisko orgánu posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Pardubického 
kraje,že není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo vydáno dne 
28.08.20209 pod č.j.: KrÚ23527/2020.   
Změnou č.5 ÚP jsou  tyto požadavky splněny.   

 
 
 

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( § 43 ODST. 

     1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 

VYMEZENÍ  

 

Změnou  č.5  ÚP nejsou tyto záležitosti nemístního významu vymezovány.  

 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ. 
 
 
9.1. Odůvodnění reálné potřeby vymezení nových funkcí a ploch 
 
V řešeném území Změnou č. 5 se již nevymezují zastavitelné plochy.  
Jsou pouze upraveny plochy Z8a, Z9, Z10, Z55, Z62 a Z 63 dle ÚS.   

 
 
 
9.2. Popis změn navrženého řešení 
 
Změny, které byly v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání ÚP 
provedeny na základě „ Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu změny č. 5 
ÚP Moravská Třebová “.  

Změny jsou v textové části vyznačeny žlutě. 
 
 

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ. 

 
Změna č. 5 je v souladu s koncepcí schváleného ÚP.  
Není vymezena žádná plocha, která by obtěžovala obytné zóny.   
 
V řešeném území Změnou č. 5 se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. 
Jsou pouze upraveny plochy Z8a, Z9, Z10, Z55, Z62 a Z 63 dle ÚS.   
 
Pro Změnu č. 5 ÚP Moravská Třebová není nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 
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11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 SZ. 

 
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno.  

 

12. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 odst. 5 SZ 

ZOHLEDNĚNO. 
 
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba zpracovávat 
výše uvedené sdělení.  
 
 

13. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH. 

 
13.1. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území. 
Změna č. 5 již nevymezuje nové zastavitelné plochy, které by vyžadovaly zábor  ZPF: 
Jsou pouze upraveny plochy Z8a, Z9, Z10, Z55, Z62 a Z 63 dle zpracované ÚS. Byla 
zrušena plocha Z14 a navrácena do ZPF.  

 
13.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
 
Změna  č.5  již  nevymezuje nové zastavitelné plochy, které by vyžadovaly zábor  ZPF: 
Jsou pouze upraveny plochy Z8a, Z9, Z10, Z55, Z62 a Z 63 (Změny jejich hranic nebo částí 
funkčního využití ) - dle zpracované ÚS.   

Nově byla vymezena pouze plocha přestavby P 14 z budovy bývalé trafostanice (TI) pro 
sociální bydlení (OV). Budova bývalé trafostanice, kde má proběhnout rekonstrukce již 3 
byty obsahuje. Objekt na této ploše přestavby je vyčleněn ze záplavového území, které se 
nachází v jeho okolí a je jeden z mála volných objektů ve městě vhodných pro občanskou 
vybavenost tohoto typu. Cílové skupiny obyvatel, pro které má být tento objekt 
zrekonstruován  jsou občané, kteří patří mezi osoby s materiálními problémy, kteří 
nedisponují materiálním majetkem, nevlastní ve většině případů automobil, tudíž se dá 
předpokládat, že nebude kladen nárok na dobudování parkovacích míst, případně úložných 
prostor v podobě kůlen a sklepů. Jedná se o cílovou skupinu nízkopříjmových seniorů, 
rodičů samoživitelů, případně obyvatel, kteří se nacházejí v nejistém bydlení, částečně se 
sníženou mobilitou. Jsou to hlavně osoby s nízkými příjmy nebo zadlužení, kteří potřebují 
byty bez kauce, s nízkým nájemným, nebo osoby, které se nacházejí v nejistém bydlení - 
riziko ztráty bydlení; nevyhovující podmínky např. špatné hygienické podmínky; romská 
minorita. Je požadavek ze strany města zvýšit počet bytů, ve kterých bude příznivý nájem, 
budou malometrážní a částečně i bezbariérové. Ve městě Moravská Třebová je bytů 
podobného typu velice málo, tudíž je podpořen záměr zmíněnou nemovitost zrekonstruovat 
pro účely občanské vybavenosti. Byty budou součástí prostupného (dočasného) bydlení do 
doby přidělení městského bytu. Cílové skupiny budou spolupracovat s oddělením sociálních 
služeb a pomoci a s terénními, zdravotnickými a sociálními službami (př. pečovatelská 
služba). 
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Je nedostatek volných městských bytů a stále roste počet žadatelů o městské byty. 
V současné době je ve městě evidováno 220 žadatelů o městský byt a 70 žadatelů o byt 
zvláštního určení. Ročně je ve městě však prozatím přidělováno pouze cca 20 bytů a 3 byty 
zvláštního určení. Proto vyvstala potřeba i tento objekt zařadit na rekonstrukci pro tyto účely. 
Vymezením této plochy nedochází k segregaci obyvatel. Objekt je vzdálen od centra města 
cca 10 minut (600 m), přičemž sídliště Západní je vzdáleno od centra města cca 20 minut 
(1,5 km) a ve městě nefunguje městská hromadná doprava. 
I v případě záplav je přístup k objektu pro integrovaný záchranný sbor možný po ulici 
Jateční, která se nenachází v záplavovém území, hlavně v aktivní zóně. Využití území je 
podmíněno provedením ochrany proti záplavě za předpokladu nezhoršení odtokových 
poměrů v území (např. přístup k objektu z Jateční ulice). 
 

 

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA. 

 
14.1. Důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (ZPF). 
 

Změnou č. 5 nejsou již vymezovány zastavitelné plochy. Jsou pouze upraveny 
hranice ploch Z8a, Z9, Z10 a Z 63 dle ÚS, ale to nemá vliv na celkový zábor ZPF. Je 
zrušena plocha Z14 a je navrácena do ZPF.   
O tuto plochu je tedy pouze celkový zábor menší.  
 Na dotčené půdě nejsou areály ani stavby zemědělské prvovýroby. 
 

14.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

Vysvětlivky k tabulkám :  

1,29    zábor dle platného ÚP 

12,86    rušený zábor Změnou č. 5 
 
6,81   nový zábor dle Změny č. 5
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Přehled odnětí půdního fondu  - zastavitelné  plochy (mimo zastavěné území) -  k.ú. Moravská Třebová  

Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru tříd podle 
tříd ochrany (ha) Odhad výměr záboru, na 

který bude provedena 
rekult. Na zem. půdu  

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozí 

Informace podle 
ustanovení §3 odst. 

1 písm. g) 
I II III IV V 

Z2 
VL 

(+DS + Zo) 2,26 1,29 0,97 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z4b OS 1,81 1,81 - - -  0 Ne Ne  Ne   0 

Z5 ZV 1,63 1,59 0,04    0 Ne  Ne Ne  0 

Z6 BH 2,85 2,85 - - - - 0 Ne  Ne  Ne  0 

           Z8a          BI 

 
7,30 
7,84 

 
6,81 0,49 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z9 Bi 
2,56 
3,06 0,27 2,29 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z10 ZP 
3,19 
2,88 1,94 1,25 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z11 OM 0,93 0,93 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z14 W 0,09 - 0,09 - - - Vypuštěno  Ne Ne Ne 0 

Z15 RX 2,95 2,82 - - - 0,13 0 Ne Ne Ne 0 

Z15 ZO 0,86 0,09 0,77 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z18a VL 4,40 2,73 1,64 - - 0,03 0 Ne Ne Ne 0 

Z18b BH 1,16 1,03 0,13 - - - 0 Ne  Ne Ne 0 

Z18c BH 0,31 0,19 0,12 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z18 d DS 0,08 0,02 0,06 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z18e ZO 0,64 0,64 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z19 BV 0,73 - 0,73 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z20a BV 0,98 0,22 0,76 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z20b ZO 0,89 0,45 0,44 - - - 0 Ne Ne Ne 0 
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Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru tříd podle tříd 
ochrany (ha) Odhad výměr záboru, na který 

bude provedena rekult. Na 
zem. půdu  

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozí 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) I II III IV V 

Z21a BI 0,26 0,09 0,17 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z21b ZO 2,00 1,22 0,78 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z21c  BI 
 

1,06 
 

0,01 1,05 - - - 0  Ne Ne Ne 0 

Z21d BI 
 

5,82 - - - 
0,21 

 
 

5,61 0 Ne Ne Ne 0 

Z21e  ZV 
 

0,13 - - - - 
 

0,13 0 Ne Ne Ne 0 

Z21 f  DS - - - - - - Jen nezemědělská půda  - - - - 

Z22a BV 2,69 - 0,48 2,21 - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22b ZO 0,32 - - 0,32 - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22c BV 0,37 - 0,37 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22d SV 0,91 - 0,91 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22e ZS 1,21 - 1,21 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22f VD 1,37 - 0,85 0,52 - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22g VD 0,64 - - 0,64 - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z22h BV 0,31 - 0,31 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z23 BV 1,55 1,55 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z24 BV 0,17 0,17 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z25 BV 0,16  0,16 - - - - 0 Ne  Ne Ne 0 

Z26 BV 0,38 0,38 - - - - 0 Ne  Ne  Ne  0 

Z27 BV 4,52 4,52 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 
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Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru tříd podle tříd 
ochrany (ha) Odhad výměr záboru, na který 

bude provedena rekult. Na 
zem. půdu  

Informace o 
existenci závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozí 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) I II III IV V 

Z29a BI 8,94 8,80 0,10 - - 0,04 0 Ne Ne Ne 0 

Z29b OS 1,01 - 1,04 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z29c OS 0,39 0,04 0,35 - - - 0  Ne Ne Ne 0 

Z29d OS 0,80 0,63 0,17 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z29e OM 1,21 - 1,21 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z29f DS 0,91 0,24 0,67 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z30 BI 0,55 0,02 - - - 0,53 0 Ne Ne Ne 0 

Z31 BI 4,64 3,80 - - - 0,84 0 Ne Ne Ne 0 

Z32a OS 0,54 0,54 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z33a NS 0,41 - - 0,07 - 0,34 0 Ne Ne Ne 0 

Z34 - - - - - - - Jen nezemědělská půda - - - - 

Z35 OK 3,09 0,11 - - - 2,89 0 Ne Ne Ne 0 

Z36 ZP - - - - - - Jen nezemědělská půda - - - - 

Z41 W - - - - - - Již realizováno - - - 0 

Z47 zalesnění 1,33 - 1,33 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z48 RZ 2,75 0,67 - - - 2,08 0 Ne Ne Ne 0 

Z55 VS 6,05 4,36 - - - 1,52 0 Ne  Ne Ne 0 

Z59 BI 0,49 0,49 - - - - 0 Ne  Ne  Ne  0 

Z60 ZV 0,33 0.33 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 
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                označení  navržené  Souhrn            Odhad výměr záboru Informace o  Informace    Informace o  Informace podle    

plochy/ využití  výměry  Výměra záboru podle tříd ochrany ( ha )    na který  bude existenci závhah o existenci  existenci staveb k ustanovení §3 odst1   

koridoru    záboru            provedena rekult.     odvodnění  ochraně pozemku písm.g)   

    ( ha )  I  II III IV V na zem. Půdu          před erozní      

                            činností vody     

Z64 ZV 1,65 0,18 1,24       0     Ne Ne   Ne   0 

Z61 OK 4,07 4,07 0 0 0 0 0     Ne Ne   Ne   0 

   Z62 PV 
2,13 

 1,05 1,08 0 0 0 0     Ne Ne   Ne   0 

Z63 ZO 
1,78 
1,17 0,35 0 0 0 0 0     Ne Ne   Ne   0 

Z58 BV 0,21 0 0 0,21 0 0 0     Ne Ne   Ne   0 

  

101,97 
 

24,4 
 

0,21 
 

                    

Celkem  po Z 5 101,88 59,46 24,31 3,97   14,14                     
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Přehled odnětí půdního fondu – zastavitelné plochy ( mimo zastavěné území) k.ú. Boršov u Moravské Třebové  

 

 

Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru tříd podle tříd 
ochrany (ha) Odhad výměr záboru, na 

který bude provedena 
rekult. Na zem. půdu  

Informace o 
existenci 

závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozí 

Informace podle 
ustanovení §3 odst. 

1 písm. g) 
I II III IV V 

Z1 VL 19,02 - - - - 19,02 0 Ne Ne Ne 0 

Z2 VL - - - - -  - Jen nezemědělská půda - - -   - 

Z3 DS 4,81 4,45 0,36 - - - 0 Ne  Ne Ne  0 

Z4a ZP 1,65 1,65 - - - - 0 Ne  Ne  Ne  0 

Z5 OK 0,73 0,73 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

          Z8a         BI 0,05 - 0,05 - - -                          0 Ne Ne Ne 0 

Z13  VL 4,03 0,49 3,54    0 Ne Ne Ne 0 

Z14 W 1,89 - 1,89 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z15 ZO 1,09 - 1,09 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z35 DS 0,32 0,06 - - - 0,26 0 Ne Ne Ne 0 

Z36 ZP 0,40 - - - - 0,40 0 Ne Ne Ne 0 

Z37 VL 2,00 2,00 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z38 VX 2,41 - 0,09 - - 2,32 0 Ne  Ne Ne 0 

Z40 BV 0,31 - - . - 0,31 0 Ne Ne Ne 0 

Z42 W 2,63 2,35 - - - 0,28 0 Ne Ne Ne 0 

Z43 W 1,06 0,89 0,17 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z44 W 0,81 0,62 0,19 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

Z45 W 0,61 - - - - 0,61 0 Ne Ne Ne 0 

Z46 W 6,21 - - - - 6,21 0 Ne Ne Ne 0 

Celkem   
 

50,03 13,24 7,38 - - 29,41      
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Přehled odnětí půdního fondu  - plochy přestavby (v zastavěném území)  -  k.ú. Moravská Třebová  
  

   

Označení 
plochy/ 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru tříd podle tříd 
ochrany (ha) Odhad výměr záboru, na který 

bude provedena rekult. Na 
zem. půdu  

Informace o 
existenci závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o existenci 
staveb k ochraně 

pozemku před erozí 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst. 1 
písm. g) I II III IV V 

P1 OM - - - - - -        Jen nezemědělská půda - - - - 

P2 BI 0,09 0,09 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

P3 OK 0,06 0,06 - - - - 0  Ne Ne Ne 0 

P4 BI 0,92 - 
0,47 

 
0,06 

 0,61 - 0 Ne Ne Ne 0 

P5 OS - - - - - - Je nezemědělská půda - - - - 

P6 ZV 0,13 0,13 - - - - 0 Ne Ne                     Ne - 

P7a        
 

Již realizováno      

P7b OS 0,55 0,55 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

P8 OM - - - - - - Je nezemědělská půda - - - - 

P9 OM 0,10 - 0,10 - - - 0 Ne Ne Ne 0 

P10        Již realizováno      

P11 ZO 0,09 0,09 - - - - 0 Ne Ne Ne 0 

P12 OM - - - - - - Je nezemědělská půda - - - - 

P13 BH - - - - - - Jen nezemědělská půda - - - - 

P14 OV - - - - - - Jen nezemědělská půda - - - - 

Celkem   1,94 0,92 0,57 0,06 0,61 -      
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14.3. Důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). 
 
Žádná z ploch navrhovaných ve Změně č. 5 ÚP Moravská Třebová se nedotýká pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČ. SAMOSTATNÉHO 

ODŮVODNĚNÍ. 

 
Změna č. 5 byla pořizována zkráceným postupem.  
 
Veřejné jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP proběhlo dne 31. 03. 2021 na MěÚ Moravská 
Třebová. V rámci řízení nebyly podány žádné námitky. 
 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla do návrhu doplněna změna (přestavbové 
území P14) z plochy technické infrastruktury na plochu občanského vybavení – sociální 
bydlení. Z toho důvodu bylo vypsáno opakované veřejné projednání. 

 
Opakované veřejné jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP proběhlo dne 15. 07. 2021 na MěÚ 
Moravská Třebová. V rámci řízení nebyly podány žádné námitky. 

 

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK. 

 
Změna č. 5 byla pořizována zkráceným postupem.  
 
Veřejné jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP proběhlo dne 31. 03. 2021 na MěÚ Moravská 
Třebová. V rámci řízení nebyly podány žádné připomínky. 

 
Opakované veřejné jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP proběhlo dne 15. 07. 2021 na MěÚ 
Moravská Třebová. V rámci řízení nebyly podány žádné připomínky. 

 
 

 17. POPIS VYZNAČENÝCH ZMĚN  
 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY   
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Byla upravena plocha Z 8a dle zpracované ÚS 
 

Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
 

                     
 
 
 

Byla upravena plocha Z 9 dle  zpracované ÚS 
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
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Byla upravena plocha Z 10 dle zpracované ÚS 
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
   

     
 
 

Byla  upravena Z 62 dle zpracované ÚS 

 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
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Byla upravena plocha Z 55 dle zpracované ÚS 
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
 

                                                       
 
 Byla upravena plocha Z 63 dle zpracované ÚS 
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  

 

                       
     
 
Byla zrušena plocha Z 14 – změna funkčního využití z  W a ZO na NZ  
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  
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PLOCHY  PŘESTAVBY  

 
Změna č. 5 ÚP plochy přestavby nemění, je pouze přidána plocha přestavby  
P14 - změna z plochy s funkčním využitím TI na  OV, sociální bydlení  
 
Výřez KOOV platného ÚP     Výřez KOOV Změny č. 5 ÚP  

 

      
 
 

B.  GRAFICKÁ ČÁST 

 
Grafickou část odůvodnění tvoří výkresy: 
Příloha č. 3 Koordinační výkres - výřez 1:5000 
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Poučení: 
 
Proti Změně č. 5 územního plánu Moravská Třebová vydanému formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
razítko města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………………                    …………………………                     ……………………………. 
Ing. Miloš Mička         Petr Frajvald   Ing. Daniela Maixnerová  
  starosta města    místostarosta města       místostarosta města 
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  Textová část územního plánu s vyznačením změn  
 
 

A I. TEXTOVÁ ČÁST -  ÚZEMNÍ PLÁN 
         

a) vymezení zastavěného území,  

b) základní koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot,  

c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,  

d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a 
koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.,  

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití, přípustného využití, nepřípustného využití, 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit,  

h) 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,  

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,  

j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření,  

k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,  

l) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt,  

m) údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 
 

B. Grafická  část:  
 

Grafická část návrhu zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha 
č. 7) - je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1. 
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a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území Změnou č. 4 aktualizováno k 31.3. 2020.  
 
Řešené území je území města Moravská Třebová, sestávající ze 2 katastrálních 
území: Moravská Třebová a Boršov u Moravské Třebové. 
  
Zastavěné území je vymezeno na podkladě aktuálních map Katastru nemovitostí 
předaných pořizovatelem a digitálně zpracovaných zpracovatelem.  
 
Zastavěné území města je vymezeno na podkladě aktuálních map předaných 
pořizovatelem a digitálně zpracovaných zpracovatelem. Zastavěné území města 
bylo Změnou č. 5 vymezeno na základě aktuálního metodického doporučení a 
ověřeno v terénu  k datu  30.11.2020 v souladu s platnou legislativou a je vyznačeno 
ve všech grafických přílohách mimo širších vztahů. Město bylo vyhlášeno Městskou 
památkovou rezervací. 
 
Město Moravská Třebová je město v Pardubickém kraji  a  leží na hlavním dopravním 
koridoru silnice I/35, což má také vliv na rozvoj města, které je správním střediskem, 
obcí s rozšířenou působností, mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který je 
charakterizován docela dobrými přírodními podmínkami a s ohledem na jeho malou 
velikost také rozmanitostí.  
Řešené území je tvořeno katastrálními územími Moravská Třebová a Boršov u 
Moravské Třebové. Katastrální rozloha je 4.204,84 ha. Průměrná nadmořská výška 
je 408 m n.m.  
 
Základní identifikace území  :  

název Kód základní 
územní jednotky  

Název ZSJ Počet částí  Počet katastrů 

Moravská 
Třebová  

578 444 Moravská 
Třebová  

2 2 

 

b)  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA , OCHRANY A 
ROZVOJE  JEHO HODNOT 

 
Koncepce rozvoje správního území města Moravská Třebová vychází z: 
 
Politiky územního rozvoje ČR 2008. 

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1 byla 
schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276, aktualizace č. 2 byla 
schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 629 a aktualizace č. 3 byla 
schválena 2.9.2019 usnesením vlády České republiky č. 630.  
 
 řešené území leží v Rozvojové ose OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská 

Třebová - Mohelnice - Olomouc - Přerov. 
 řešené území leží v rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová. 
 
Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a 
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připravovaných rychlostních komunikací R35 a R43. 
 
Návrh územního plánu respektuje a řeší územní souvislosti silnice I/35 a 
připravovaných rychlostních komunikací R35 a R43. 
Politiky územního rozvoje ve znění aktualizace č.1, č. 2, č. 3 
(čl.17 Změna č.2 vytváří možnost rychlejšího rozvoje ploch pro výrobu smíšenou v 
těsné vazbě na bydlení a rekreaci. 
 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) 
vydaných dne 29.4.2010. 
 

Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10. Aktualizaci 
č. 1 vydalo krajské zastupitelstvo dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a nabyla 
účinnosti dne 7. 10. 2014.  Aktualizace č. 2  ZÚR  nabyla účinnosti dne 5.7. 2019.  
 
- Řešené území se nachází v rozvojové ose republikového významu: 
OS 8 (viz Politika územního rozvoje ČR 2008) 
- Z úkolů ZÚR pro územní plánování vyplývá: 
 Řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na R35 s cílem snížit zatížení 

obytných území sídel. 
 Respektovat požadavky na ochranu ÚSES a upřesnit vymezení ÚSES (viz dále 

b) 1.). 
 
Pro Moravskou Třebovou jsou stanoveny v ZÚR tato veřejně prospěšná opatření 
(VPO): 
VPO - ÚSES: č. VPO U09 Boršov - Loučský les - K 80 (K 82) 
  č. VPO U13 Uhersko - K 132 (K 93) 
 
VPO - protipovodňová ochrana: 
  č. VPO PP04 poldr Moravská Třebová, tok Třebůvky. Návrh ÚP 
respektuje úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk včetně VPO. Veřejně 
prospěšné stavby (VPS) nebyly v ZÚR Pk pro Moravskou Třebovou - vymezeny. 
ZÚR Pardubického kraje ve znění aktualizace č.1 
Změna č.2  vytváří územní předpoklady pro rychlejší rozvoj výrobní sféry. 
 
Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020. 
 
Návrh ÚP vychází z "Akčního plánu", který je základním programovým dokumentem 
ve kterém jsou definovány 3 póly rozvoje:  
- město zdravé a atraktivní pro život v každém věku 
- město lákající k návštěvě, sportu i relaxaci 
- město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál 
 
ZADÁNÍ ÚP  
 
Změny č. 1 ÚP Moravská Třebová vydané zastupitelstvem města dne 3.9.2012 
Zadání Změny č.2ÚP Moravská Třebová schváleného zastupitelstvem města 
5.9.2016. Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 23.4.2018  usnesením 
č.806/Z/230418 rozhodlo o pořízení Změny č. 3 ÚP a zároveň usnesením 
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č.807/Z/230418 pověřilo místostarostu Ing. Václava Mačáta zastupováním města při 
projednávání Změny č. 3 ÚP. 
Návrh obsahu Změny č. 4 územního plánu Moravská Třebová (Změna č. 4 ÚP) byl 
zpracován v souladu s § 55a odst. 2 písmeno c zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Změna 
č. 4 ÚP bude pořizována zkráceným postupem. 
 
 požadavky na rozvoj území města 
 požadavky na prostorové uspořádání města 
 požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
  
Návrh ÚP specifikuje územní podmínky pro další rozvoj města při plném 
respektování přírodních a kulturních hodnot území. 

Územní plán Moravská Třebová jako nástroj územního plánování vytváří právní 
rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje města a 
ochrany hodnot na jeho území.  

Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky :  

 Pro zachování přírodních, rekreačních, krajinářských a urbanistických hodnot 
území 

 Pro ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot celého osídlení a 
jednotlivých sídel 

 Pro ochranu nemovitých kulturních památek na území sídel – respektován 
bude režim a podmínky ochrany městské památkové rezervace Moravská 
Třebová a respektovány budou zájmy památkové péče včetně archeologie. 

 Pro udržitelný rozvoj sídla budou vymezovány rozvojové plochy pro hlavní 
funkce v území (bydlení, občanská vybavenost, výroba, doprava, rekreace, 
zeleň …) a to tak, aby byly ve vhodných a pro město únosných proporcích a 
logicky a pozitivně působících souvislostech. Nevhodné aktivity s negativními 
vlivy na životní a obytné prostředí budou eliminovány. Rozsahem ploch a 
vhodnou funkční regulací jsou vymezeny limity zaručující udržitelný rozvoj  
území. 

 Pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení 
ekostabilizačních funkcí v řešeném území 

 Pro zachování krajinného rázu  

 
ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA  

Návrh územního plánu byl  zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků 
na územní plánování v řešeném  území města  Moravská Třebová . 
Město Moravská Třebová je město v Pardubickém kraji a leží na hlavním dopravním 
koridoru silnice I/35, což má také vliv na rozvoj města, které je správním střediskem, 
obcí s rozšířenou působností, mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který je 
charakterizován docela dobrými přírodními podmínkami a s ohledem na jeho malou 
velikost také rozmanitostí.  
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Řešené území je tvořeno katastrálními územími Moravská Třebová a Boršov u 
Moravské Třebové. Katastrální rozloha je 4.204,84 ha. Průměrná nadmořská výška 
je 408 m n.m.  
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu ve městě. Rozsáhlejší 
lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na 
současně zastavěné území.  

V návrhu územního plánu jsou zohledněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
řešeného území. Zůstává i nadále zachován a podporován městský   charakter  
Moravské Třebové i venkovský charakter místní části Boršov.  Obytná zástavba 
v Moravské Třebové je tvořena v centru města smíšeným bydlením - v centrech měst 
a smíšeným bydlením-městským, dále pak bydlením v bytových domech, bydlením 
v rodinných domech-  městské a příměstské, bydlení v rodinných domech – 
venkovské a v malé části na okraji města i smíšené bydlení – venkovské.  

Nově navržené plochy zástavby budou do této urbanistické struktury začleněny co 
nejcitlivějším způsobem. 

Většina zastavěných ploch města je obklopena zemědělskými pozemky, dále pak za 
nimi na západě lesním komplexem a na jihovýchodě příléhajícím zalesněným 
vrchem s rozhlednou Pastýřka.   

ÚP jsou chráněna stávající veřejná prostranství, a to nejen v centru města , chráněna 
je  také prostupnost zástavby pro pěší. 

Prostorovými regulativy zůstává chráněno měřítko zástavby v rámci celého města, 
které se zachovalo v mimořádném rozsahu. 

 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA  
 

 zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení 

 stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce: bydlení, výrobu, veřejnou 
infrastrukturu a dopravu  

 silnice I/35  a silnice II.tř.  OP silnice  

 chránit a rozvíjet veřejná prostranství ve městě  

 chránit nemovité kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních 
památek  

 chránit objekty vykazující architektonické hodnoty  

 zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší 

 prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celého města, které 
se zachovalo ve značném rozsahu 

 nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině 

 chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině 

 intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu 
a služby 

 dobudovat chybějící technickou infrastrukturu 

 usilovat o všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský 
rozvoj města 

 

ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu ve městě. Rozsáhlejší lokality pro 
rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně 
zastavěné území. K vytváření nových sídel nedochází. 
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HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE 

Územní plán Moravská Třebová jako nástroj územního plánování vytváří právní 
rámec k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje města a 
ochrany hodnot na jeho území.  

Hlavní cíle rozvoje představuje konkrétně: 

 stabilizace a zkvalitnění stávajícího sídelního potenciálu včetně vybavení 
veřejnou infrastrukturou   

 vytvoření přiměřené nabídky ploch pro rozvoj bydlení  

 vytvoření podmínek nabídky ploch pro rozvoj výroba – lehký průmysl, výroby a 
skladování drobnou a řemeslnou výrobu, zemědělskou výrobu, výrobu se 
specifickým využitím a pro smíšenou výrobu.  

 vytvoření podmínek pro koordinaci způsobů využívání území s důrazem na 
ochranu jeho hodnot přírodních a kulturních   

 ochrana nezastavěného území, posílení krajinotvorné a ekologické funkce 
zeleně, posílení přirozeného vodního režimu v krajině 

 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 
Krajina ve městě a v okolí je s převážně pahorkatinným a vrchovinným charakterem 
a poskytuje řadu možností pro pěší turistiku, cykloturistiku a další formy rekreace.  
Území patří do mírně teplé klimatické oblasti MT7 , klimatických regionů 5 a 7.  Jde o 
regiony mírně teplé, mírně vlhké až vlhké. Celé území je poměrně silně člověkem 
přeměněno.   
 
OCHRANA A BEZPEČNOST STÁTU  
Celé správní území města se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany“ 
- OP RLP – Ochranném pásmu  radiolokačního  zařízení 
- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby 
- LK TSA – Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách 
- Objekty důležité pro obranu státu 
- Vodovodní síť včetně ochranného pásma 
- Na celém území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb: 
- Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I.,II. a III. třídy, 

- Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, 
- Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, 
- Výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba redioelektronických zařízení 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí,  
- Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, 
- Výstavba vodních nádrží, 
- Výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

b) 1. Přírodní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat: 
 

1. Respektovat zájmová území ochrany přírody: 
o přírodní rezervace Rohová 
o 1 památný strom v Moravské Třebové 
o 1 registrovaný významný krajinný prvek 
o významné krajinné prvky dané ze zákona 
o prvky systému ekologické stability  
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2. Respektovat a upřesnit ÚSES a zapracovat jej do územního plánu 
 
Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které 
budou respektovány: 

o nadregionální biocentrum  47 Boršov  
o nadregionální biokoridor K 82 Boršov – Loučský les - K80 vč. ochranného 

pásma  
o ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru K 93 Uhersko – K 132  
o regionální biokoridor  1423 Třebovské hradisko – Dvorská 
o 4 lokální biokoridory  

 
V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita CZ 05030020 
Hřebečovský hřbet. 

 
b) 2. Kulturní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat: 
 
Město Moravská Třebová má historické jádro prohlášené jako Městskou 
památkovou rezervaci. Hranice MPR vč. ochranného pásma jsou zakresleny v 
grafické části ÚP. 
 
 Památkově chráněné objekty 
Tyto objekty jsou uvedeny v doplnění průzkumů a rozborů. 
 
 Urbanistická a architektonická struktura řešeného území  
Pro ochranu a zachování jedinečné urbanistické a architektonické struktury města 
jsou v ÚP navrženy příslušné regulativy. Regenerace MPR se řídí Regulačním 
plánem MPR. 
 
 Archeologie 
Celé řešené území je území s archeologickými nálezy. Stavební činnost na tomto 
území se řídí příslušnými předpisy. 
U plochy P6 je pozitivně prokázán a bezpečně předpokládán výskyt archeologických 
nálezů. 
U ploch P10, Z37 a Z38 je předpoklad archeologických nálezů – na území nebyl 
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují.  
 

c) URBANISTICKÁ  KONCEPCE,  VČETNĚ   URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
c) 1. Zásady urbanistické koncepce: 
 
Úvod: Moravská Třebová je město s bohatou historií a památkami nadregionálního 

významu v hodnotném krajinném prostředí se strategickou polohou u 
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významné křižovatky dálkových silničních tahů. 
 
     Urbanistická koncepce 
 
1. Přirozenou "ekologickou páteří" je řeka Třebůvka s doprovodnými vodními 

plochami a zelení. Toto území je třeba řešit převážně jako přírodní, klidovou, 
rekreační zónu. 

 
2. Hlavní dálkové dopravní tahy (stávající) jsou historicky trasovány přes území 

města v údolní poloze, kde je zhoršené životní prostředí (inverze, hluk). Z toho 
důvodu je třeba usilovat dlouhodobě o převedení části dopravy (tranzit) na nové 
kapacitní komunikace jdoucí v dostatečné vzdálenosti od města. 

 
3. Historické jádro města - městská památková rezervace - je přirozeným centrem 

města. Na toto území je zpracován a schválen Regulační plán městské 
památkové rezervace (MPR), který je závazným podkladem pro dokončení 
revitalizace MPR a pro územní plán města. 

 
4. Hlavní krajinné dominanty: Třebovské hradisko, Nad Boršovem (rozhledna 

Pastýřka), Hřebečovský hřbet jsou součástí urbanistického řešení a budou využity 
pro rekreaci při respektování ochrany kvalitního přírodního zázemí města, které 
jedinečným způsobem, bezprostředně na město navazuje. 

 
5. Hlavní rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů jsou lokality "JIHOZÁPAD" 

situovaná mezi ul. Svitavskou (rozvojová osa urbanistické struktury) a obchvatem 
silnice I/35 a lokalita "Podlesí" situovaná na JZ svahu pod Třebovským 
hradiskem. 

 
6. Rozvoj ploch pro průmysl, služby a podnikání soustředit do JZ sektoru města ve 

vazbě na silnici I/35, tak aby nenarušil historické panoráma města. 
 
7. Postupně vymísťovat nevhodné provozovny z historické části města do nově 

navržených ploch pro průmysl na JZ města a takto získané území využít 
přednostně pro občanskou vybavenost.     

 
c) 2. Vymezení zastavitelných ploch: 
 
Z 1 Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ - VL 
 
Hlavní plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl. Celá plocha leží 
mimo zastavěné území. Společná příjezdová komunikace bude napojena na 
navrženou křižovatku Moravská Třebová - západ u silnice I/35. Možnost dalšího 
rozšíření ve výhledu. Celková plocha cca 16ha.  
 
Z 2 Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ - VL 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl. Celá plocha leží mimo 
zastavěné území. Příjezd bude krátkou komunikací z navržené sousedící křižovatky 
Mor. Třebová - západ u silnice I/35. Celková plocha cca 2ha. 
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Z3  byla zrušena již  Změnou č. 2  
 
Z 5 Rekreační a sportovní areál Západní - veřejný park Západní - ZV 
       
Z 6 Svitavská ul. - jih – BH 
Plocha navržená pro bydlení v bytových domech. Navazuje na stávající bytovou 
výstavbu v ul. Svitavské, Podmínkou je zpracování ÚS 
 
Z7  byla zrušena již Změnou č.2 . 
 
Z 8a Lokalita Moravská Třebová - Jihozápad - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské. 
Jedna z hlavních ploch pro výstavbu rodinných domů (RD) ve městě. Max. výška 
římsy je 7m. Podkladem je US Moravská Třebová - jihozápad. Podmínkou je 
zpracování ÚS.  Část této plochy je již zastavěna-je tedy zmenšena. Část této 
plochy byla Z č. 5 převedena z funkčního využití  ZO+DS do funkčního využití BI a 
z funkčního využití DS také na funkční využití BI. Z části plochy Z10 byla připojena 
plocha s funkčním využitím OS a převedena do plochy s funkčním využitím BI.  
 
Z 9 Lokalita Moravská Třebová - Jihozápad - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.  
Max. výška římsy je 7m. Plocha byla zvětšena o část plochy Z10 -  plocha 
z funkčním  využitím OS byla Z č. 5  převedena do plochy s funkčním využitím BI. 
Podkladem je částečně US Moravská Třebová Třešňová alej. 
 
Z 10 Rekreační a sportovní areál Ovčácká dolina - přírodní areál s plochami 
pro sport. - ZP+OS 
 
Plocha navržená pro zeleň - přírodního charakteru (ZP) a pro sport (OS).  
Při návrhu je třeba počítat s řešením problému přívalových vod formou suchých 
zdrží, na vyvýšených bocích doliny se navrhují plochy pro tělovýchovu a sport. 
Plocha byla Z č.5 upravena  takto: Část plochy z lokality Z 8a s funkčním využitím 
OS byla převedena do plochy BI. Plochy s funkčním využitím OS, DS a OV byly 
převedeny do plochy s funkčním využitím ZP. Část lokality Z10  s funkčním využitím 
OS byla převedena do lokality Z9 a změněno její funkční využití na BI. Naopak část 
lokality Z9 s funkčním využitím BI byla převedena do lokality Z10 s funkčním 
využitím ZP. 
 
Z 11 Lokalita Moravská Třebová - Jihozápad - OM 
 
Plocha navržená pro občanské - vybavení - komerční zařízení malá a střední. Jde o 
lokální centrum občanské vybavenosti.  
 
Z12 byla zrušena již  Změnou č.2 . 
 
Z13 byla zrušena již Změnou č.2 . 
 
Z 14 Vodní plocha Ovčácká dolina - jih - W 
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Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. Navržen je poldr se 
stálým nadržením, který je schopen plnit retenční funkci. 
 
Z 14 Vodní plocha Ovčácká dolina - jih – W – plocha byla Změnou č. 5 zrušena  
 
Z 15 Rekreační a sportovní areál - Nad vodní nádrží Moravská Třebová - RX 
 
Plocha navržená pro rekreaci - se specifickým využitím. Zvlněný terén - se nabízí 
např. jako bikrosový areál. Napojení na město je přes ulici Třešňová alej. 
Celková plocha je cca 3,0 ha. 
 
Z 18a Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ - VL 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl.  
Celá plocha leží mimo zastavěné území, ale navazuje na ně a navazuje na již 
stávající průmyslovou zónu. Dopravní napojení je navrženo z ul. Svitavské. Celková 
plocha je cca - 3,7ha. Max. výška římsy je 8m a musí být vždy posouzena při 
případné konkrétní stavbě vzhledem k okolní zástavbě.  
Lokalita je již zastavěna. 
 
Z 18a Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ – VL – lokalita je již zastavěna  
 
Z 18b, Z18c Dostavba sídliště Západní - BH 
 
Plocha navržená pro bydlení v bytových domech, 
 
 Podmínkou je zpracování ÚS 
 
Z 18d Dostavba sídliště Západní - DS 
 
Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční, prodloužení Jiráskovy ul. 
 
Z 18e Plocha navržená pro zeleň ochrannou a izolační ZO 
 
Plocha  navržená  pro zeleň - ochrannou a izolační. 
 
Z 20a Udánky - Jihozápad - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Celá plocha leží 
mimo zastavěné území, ale navazuje na ně. 
 
Z 20b, Z21b Izolační zeleň u sídliště Západní - ZO 
 
Plochy navržené pro zeleň - ochrannou a izolační 
Na části ploch prochází inž. sítě (VN+VTL plyn) 
 
Z 21a Udánky - jih - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - městské. 
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Z 21c Udánky, ul. J.K.Tyla - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. 
Navrženo je uložení nadzemního vedení VN do kabelu. Část této plochy je již 
zastavěna-je tedy zmenšena. 
 
Z 21d Udánský kopec - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. 
Navrženo je uložení nadzemního vedení VN do kabelu. Zpracována je územní 
studie. Plocha byla upravena (zvětšena) dle zpracované územní studie. 
 
Z 21e Park v lokalitě bývalé cihelny - ZV 
 
Plocha navržená pro zeleň - na veřejných prostranstvích. 
Zpracována je DUR. Na základě této studie je upravena tato plocha - část je 
převedena do plochy BI.  
 
Z 22a Nádražní ul. - sever - BV 
           
Plocha navržená pro bydlení v rodinných domech - venkovské, na mírném J svahu 
poblíž Rekreačního a sport.  areálu U Aquaparku. 
 
Z 22b Nádražní ul. - sever - ZO 
 
Plocha navržená pro zeleň - ochrannou a izolační oddělující plochu pro bydlení od 
areálu drobné a řemeslné výroby a malovýroby, kde negativní vliv nad přípustnou 
míru nepřekračuje hranice areálu. 
 
Z 22c Udánky - sever I - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
 
Z 22d Udánky - sever II - SV 
 
Plocha navržená pro plochy smíšené obytné - venkovské. 
Plocha je navržena zejména pro bydlení v rodinných domech (vč. domů a usedlostí 
s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. 
 
Z 22e Udánky - sever III - ZS 
 
Plocha Z 22e má krajinotvorný význam, je navržená pro zeleň - soukromou a 
vyhrazenou, doplňující doprovodnou zeleň vodoteče. 
 
Z 22h Udánky - sever II - BV 
 
Plocha je navržena pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
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Z 22f, Z 22g Udánky - sever IV - VD 
 
Plochy navržené pro výrobu a skladování - drobnou a řemeslnou výrobu. 
 
Z 23 Sušice - jihozápad - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na 
zastavěné území. 
 
Z 24 Sušice - západ I – BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha využívá již 
dříve zastavěné území - plocha po demolici. 
Lokalita je již zastavěna. 
 
Z 24 Sušice - západ I – BV -  lokalita je již zastavěna. 
 
Z 25 Sušice - západ II - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na 
zastavěné území. 
 
Z 26 Sušice - sever I - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na 
zastavěné území - je to proluka. 
 
Z 26  Plocha je Z č.5  převedena do plochy stabilizované BV – lokalita je již 
zastavěna  
 
Z 27 Sušice - sever II - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha využívá 
vyvýšenou terasu navazující na zastavěné území. 
 
Z 28 Sušice - sever III - BV + ZO - Lokalita  byla již v návrhu vypuštěna. 
 
Z 29a Lokalita rodinných domů Podlesí - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. Plocha 
navržená pro soustředěnou výstavbu rodinných domů, dobře osluněná s dobrou 
dostupností do centra města. Poblíž jsou hlavní napájecí body na vodu, kanalizaci, 
plyn a elektřinu. Nutno vybudovat příjezdovou komunikaci z ul. Olomoucké nebo 
Lanškrounské, jako propojení silnic II. třídy. 
 
Z 29b Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro sport - OS 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
 
Celková plocha cca 0,9ha. 
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Z 29c Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro sport - OS 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
 
Celková plocha cca 0,1ha. Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území 
významného vodního toku Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný 
souhlas vodoprávního úřadu  
 
Z 29d Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro sport - OS 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
 
Celková plocha cca 0,6ha. Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území 
významného vodního toku Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný 
souhlas vodoprávního úřadu 
 
Z 29e Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro občanské vybavení - OM 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 
 
Celková plocha cca 1ha. 
V pruhu šířce cca 30m od osy navrhovaného propojení silnice II. třídy je třeba 
počítat s hlukem - je třeba navrhnout dostatečný odstup a v hlukové zóně zeleň, 
parkoviště, příp. občanskou vybavenost u které lze počítat s hlukovou zátěží 
(restaurace, prodejny).   
 
Z 29f Severovýchodní objezdová komunikace - (obchvat) - DS 
 
Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční. 
 
Navržena pro zpřístupnění SV sektoru města ale i pro převedení zbytné dopravy 
mimo centrální část města - propojení silnice II. třídy. Je vhodné uvažovat v pásu 
šíře cca 30m s dostatečným odstupem objektů vyžadujících ochranu před hlukem. 
 
Z 30 Mánesova ul. - východní okraj - BI 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské. 
Využití plochy je limitováno odkanalizováním do ul. Mánesovy. 
 
Z 31 Strážnického - jih - BI + ZV - lokalita je již zastavěna. 
 
Z 32a Dvorní ul. - sever - OS 
 
Plocha navržená pro - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 
Sportovní zařízení by mělo sloužit především obyvatelům JV sektoru města. 
 
Z 33a Návrh lyžařské sjezdovky s vlekem nebo lanovkou - NSls 
 
Plocha navržená pro plochy smíšené nezastavěného území - lesnické a sportovní. 
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Navrhuje se prodloužení stávající sjezdovky co nejblíže k vrcholu. 
Zábor PUPFL - 2,80 ha je vyhodnocen v odůvodnění. 
 
Z 33b Návrh plochy pro zajištění nezbytného zázemí (chata) u rozhledny 
Pastýřky - OM 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 
Zábor PUPFL - 0,09 ha je vyhodnocen v odůvodnění. 
 
Z 34 Parkoviště s občerstvením u lyžařské sjezdovky - DS + ZO   
Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční a zeleň - ochrannou a izolační 
(vysvahování).  Část této plochy mění funkční využití na  OM – občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední,tato  část je již realizována – plocha Z 34  je tedy 
zmenšena.  
 
Z 35 Návrh plochy pro nadregionální občanskou vybavenost (např. autokempink) u 
vodní nádrže Mor. Třebová - OK+DS 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá a pro 
dopravní infrastrukturu - silniční. Součástí návrhu lokality je návrh příjezdové 
komunikace (DS) od jihu z Boršova. 
Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu 
 
Z 36 Návrh využití břehů vodní nádrže Moravská Třebová pro rekreaci - ZP 
 
Plocha navržená pro zeleň - přírodního charakteru. V této ploše je též navržena 
pobřežní promenáda a cyklostezka směr Boršov. 
Plocha je vymezena ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku 
Třebůvka. Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního 
úřadu 
 
Z 37 Návrh plochy pro lehký průmysl v Boršově u dolního zemědělského 
výrobního areálu - VL 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl kde negativní vliv nad 
přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu.  
 
Z 38 Návrh plochy pro fotovoltaiku Boršov - jih - VX 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - se specifickým využitím - fotovoltaika. 
Požaduje se oddělit plochu fotovoltaiky od obytné zástavby pásem zeleně. 
 
Z 39 Návrh plochy pro fotovoltaiku Boršov - sever – VX  - Plocha na základě 
projednání byla z návrhu vypuštěna. 
 
Z 40  Boršov - západ - BV 
 
Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  
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Z 41 Návrh rybníka "Pod hájenkou" k.ú. Moravská Třebová – W - Plocha je již 
realizována  
 
Z 42  Návrh rybníka na Udánském potoce SZ od navržené průmyslové zóny - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
 
Z 43  Návrh rybníka na Udánském potoce S od navržené průmyslové zóny - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
 
Z 44  Návrh rybníka v Boršově "Pod poldrem" - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
 
Z 45  Návrh rybníka v Boršově "Nad poldrem" - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. 
 
Z 46  Návrh suchého poldru Boršov - Útěchov - W 
 
Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské. Je to veřejně prospěšná 
stavba (VPS), označená WT 2 - plnící funkci ochrany území před povodněmi. 
 
Z 47  Návrh zalesnění na východní hranici města - NL 
 
Plocha navržená pro plochy lesní. Je zde m.j. možné kompenzovat odlesnění pro 
sjezdovku v rozsahu cca 3 ha v místě, kde je navržen regionální biokoridor. 
Část plochy zalesnění zasahuje do k.ú. Linhartice. 
Zalesnění by mohlo přispět k snížení hluku ze střelnice na území města. 
 
Z 48  Návrh rozšíření rekreace - zahrádkové osady "U BORŠOVA" - RZ 
 
Návrh rozšíření stávající zahrádkové osady  navazující na rekreační areál. 
Celková plocha cca 2,0 ha. 
 
Z 49 Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ - VL 
 
Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl  (Změna č.1) 
Plocha leží mimo zastavěné území a navazuje na stávající průmyslovou zónu. 
Celková plocha cca 5,05 ha. 

 
Z 51 byla zrušena již Změnou č. 2 . 

 
Z 52 byla zrušena již Změnou č. 2 . 

 
Z 53 byla zrušena již Změnou č. 2 . 

 
Z 54  byla zrušena již Změnou č. 2 . 
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Z 55 plocha smíšená výrobní Moravská Třebová - Jihozápad - VS 
 
Plocha navržená jako smíšená výrobní VS 
Pohledově exponovaná plocha u vjezdu do města s nutností dodržení stanovených 
podmínek (kapitola f). Část této plochy je Z č.5 převedena  do plochy s funkčním 
využitím ZO. V rámci vymezené plochy Z55  bude řešeno i záchytné parkoviště 
Moravská Třebová – západ. Na tuto plochu bude řešena ÚS.  
Po obvodu plochy je navržená izolační zeleň. 
 
Z56 Boršov u Útěchova - BV 
 
Plocha navržená v proluce pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného využití. Povolení umístění 
stavby pro bydlení bude podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, které 
vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým 
limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
 
Z57 Boršov část p.č. 4346, 4347 - VZ 
 
Plocha navržená pro výrobu zemědělskou. Část je již zastavěna-plocha zmenšena.  
 
Z 58 U Sušice  
 
Nově vymezená plocha  BV 
 
Z59 Moravská Třebová Strážnického - jih - BI 
 
Plocha navržená pro výstavbu rodinných domů. 
 
Z60 Moravská Třebová Strážnického - jih - ZV 
 
Plocha navržená pro veřejnou zeleň. 
 
Z61 Víceúčelové centrum občanské vybavenosti - ZÁPADNÍ - OK 
 
Plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá. 
Součástí lokality je zeleň ochranná ZO směrem k sousednímu domu v ul. Svitavské.  
Plocha bude řešena ÚS.  
 
Z62 Bydlení a zeleň BI, ZO 
 
Plocha je Z č. 5 změněna z funkčního využití PV a ZO na plochu s funkčním 
využitím  pro  výstavbu rodinných domů městských a příměstských  BI  a  pro  zeleň 
ochrannou a  izolační  ZO . 
 
Z63 Zeleň ochranná pro rodinné domy v lokalitě Z8a - ZO 
 
Plocha navržená pro protihluková opatření - hluk z I/35. Z č. 5 ji mírně zmenšila a její 
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část byla převedena do plochy Z8a s funkčním využitím BI.  
 
Z64 Zeleň na veřejných prostranstvích pro rodinné domy v lokalitě Z9 - ZV 
 
Plocha navržená současně i pro protihluková opatření - hluk z I/35. 
 
Z65 Rozšíření průmyslové zóny Moravská Třebová Západ - VL  
 
Plocha navržená pro dostavbu stávající průmyslové zóny. 
 
 Bylo již změněno funkční využití stabilizovaných ploch. 
 

 Plocha VL původně využívaná Hedvou vymezená ul. Gorazdova, Knížecí louka, 
plocha s funkcí SM a ul. Brněnská. K.ú. Moravská Třebová. 

 Nově navržené funkční využití SM plochy smíšené obytné - městské. 
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro bydlení bude 
podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy 
pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
 

 Plocha VL v Udánkách p.č. 3142 (Universal gastro). K.ú. Moravská Třebová. Nově 
navržené funkční využití BV bydlení v rodinných domech - venkovské. 
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro bydlení bude 
podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy 
pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
 

 Plocha VL st. p.č. 969, p.č. 972/1, st. p.č. 970, p.č. 966/18 a p.č. 966/17 nároží ul. 
Lanškrounská a Sluneční. K. ú. Moravská Třebová. (Toner s.r.o.)Nově navržené 
funkční využití BH bydlení v bytových domech. 
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro bydlení bude 
podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy 
pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
 

 Plocha BV p.č. 3585, p.č. 3584, p.č. 3583/1, st. p.č. 3581 v Sušici JZ, k.ú. 
Moravská Třebová (Ing. J. Bečka). 

 Nově navržené funkční využití SV plochy smíšené obytné - venkovské. 
 

 Část plochy BH a ZS p.č. 2711/69 mezi DGF a zahrádkami, k.ú. Moravská 
Třebová (Z od ul. Jiráskovy). Nově navržené funkční využití VL výroba a 
skladování. 
 

 Plocha BV p.č. 370,4345, 2909/3, 373, 371/2, 371/1 a st. p.č. 113 v Boršově, k.ú. 
Boršov u Mor. Třebové (J. Vrána, Boršov 117). Nově navržené funkční využití SV 
plochy smíšené obytné - venkovské. 

 

 Plocha OS v Udánkách p.č. 3396/4 k.ú. Moravská Třebová. Nově navržené 
funkční využití BV bydlení v rodinných domech - venkovské. 
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného  využití. Povolení umístění stavby pro bydlení bude 
podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy 
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pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 
 

 Plocha OV – občanské vybavení-veřejná infrastruktura na  p.č.1193/3, 1193/9, 
1193/10 a 1193/11 v  k.ú. Moravská Třebová. Nově navržené funkční využití BI 
bydlení v rodinných domech – městské a  příměstské. 
 

 Plochy VZ – výroba a skladování-zemědělská výroba na  p.č. 3373/1, 3386/1, 
3386/12, 3386/11, 3386/9, 3386/8, 3386/3, 3386/10, 3386/6, 3373/3, 3373/2, 
3373/10, 3385/1, 3386/7 v k.ú. Moravská Třebová se mění na nově navržené 
funkční využití VD – výroba a skladování-drobná  a řemeslná výroba. 

 

 Doplnění plochy Z34 DS  o p.č. 1745/60, u již realizované části této plochy Z 34   
bylo  změněno funkční využití na OM občanské vybavení komerční zařízení malá 
a střední.  

 

 Plocha VL st.p.č. 768 k.ú. Moravská Třebová (Josefská ulice). Nově navržené 
funkční využití BH bydlení v bytových domech.  
Plocha je zařazena do podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro bydlení bude podmíněno 
předložením hlukového posouzení z plochy VL, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy pro 
bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu povolovacích řízení.  

 
   Mění se funkční využití a upřesňují se hranice navržených ploch. 

 Ruší se návrh veřejné komunikace propojující ulici Lanškrounskou a Tyršovu přes 
areál Abneru a.s. ve prospěch stávající funkce VL. 
 

 Hranice navrženého území přestavby  P5 Krytý bazén U Aquaparku se upřesňují 
takto: - vypustí se: parcela č.966/15 a část p.č. 966/26 k.ú. Moravská Třebová na 
jižním okraji lokality P5 ve prospěch stávající funkce VL. 

 

 Ruší se plochy s funkčním využitím X- plochy specifické a nahrazují se na p.č. 
1888 plochou s funkčním využitím DS a na p.č. 1889/1, 1889/3 a 1889/4 na 
plochu s funkčním využitím BI.  

 
c) 3. Vymezení ploch přestavby: 
 
P 1 Sušice - jih - OM 
 
Malá plocha přestavby - území  navržené pro občanské vybavení - komerční 
zařízení malá a střední. 
 
P 2 Garážní ulice - BI 
 
Stávající zahrádka s návazností na komunikaci je navržena pro bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské. 
 
P 3 Obchodní centrum a hobby centrum (brownfield u nádraží ČD) - OK 
 
Plocha přestavby -  území je navrženo pro občanské vybavení - komerční zařízení 
plošně rozsáhlá. 
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P 4 U Aquaparku – BI  
 
Stávající zahrádky u Aquaparku jsou navrženy jako plocha přestavby. Plocha je 
navržena pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské a část bude 
ponechána jako rekreace-zahrádkové osady - stabilizovaná plocha RZ .   
 
P 5 Krytý bazén U Aquaparku - OS 
 
Stávající plocha areálu Hedvy naproti Aquaparku je navržena jako plocha přestavby. 
Plocha je navržena pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a je 
dostatečná pro výstavbu krytého bazénu, který bude využívat stávající blízká 
parkoviště. 
Změna  č.2  mírně zmenšila tuto plochu na jihu.  
 
P 6 Návrh parku v ul. Komenského - ZV 
 
Hřiště v sousedství ZŠ bude přemístěno pod zámek.  Plocha přestavby u hradeb je 
navržena pro zeleň -  na veřejných prostranstvích. 
 
P7a  navržena pro zeleň přírodního charakteru byla Z č. 5 převedena do ploch 
stabilizovaných – již realizována.  
 
P 7b Knížecí louka - ZP+OS 
 
Plocha P 7b je navržena pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.  
ÚP navrhuje komplexní rehabilitaci inundační louky jako součást rekreačního a 
sportovního areálu "Knížecí louka", který tvoří tyto části:  
 biocentrum 
 park 
 sportovní areál pod zámkem 
 lávka pro pěší a cyklisty propojující parkoviště pod zámkem s ul. Dvorní 
 Obnovení historického náhonu na severní hranici louky směrem k bývalému 

mlýnu pod zámkem 
 
P 8 Svitavská ul. přestavba čerpadla PHM - OM 
 
ÚP navrhuje přemístění čerpadla PHM do nové víceúčelové plochy dopravního 
vybavení Z55 "Záchytné parkoviště Moravská Třebová - západ" plocha smíšená 
výrobní  Moravská Třebová - Jihozápad – VS  u silnice I/35. 
Plocha je navržena pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 
V těsném sousedství je PS, památný strom, který je třeba respektovat vč. 
ochranného pásma. 
 
P 9 Piaristická ul., areál sběrny surovin - OM 
 
Plocha je navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 
Areál bývalé továrny vč. komína evokující počátek bývalého století (stavby typu 
známého Hrabalova pivovaru z Postřižin) navrhujeme restaurovat na komerční 
zařízení respektující génia loci - duch města a místa. Nepřipustit demolici! 
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P 10 Křížový vrch - městská akropole – ZP - Plocha je již realizována.  
 
P 11 Asanační území v Rybní ulici - DS + ZO 
 
Území navržené pro vytvoření dopravního napojení navržené SV objezdové 
komunikace (lokalita Z 29f). Pro dopravní napojení je třeba asanovat 2 RD č.p. 168, 
č.p. 169 v Rybní ul. 
Plocha je navržena pro dopravní infrastrukturu - silniční a pro zeleň - ochrannou a 
izolační. 
Komunikace je navržena jako veřejně prospěšná stavba (VPS) WD 5 a asanace je 
navržena jako VPS - VA 1. 
 
P 12 Plocha přestavby  MILTRA B v Jiráskově ul. - OM   
 
Plocha přestavby je navržena pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a 
střední.  
 
P 13 Plocha přestavby  Udánky  - BH 
 
Plocha dle stávajícího ÚP vedená jako plocha výroby a skladování – drobná a 
řemeslná výroba VD je Změnou č. 3 převedena do plochy bydlení v bytových 
domech BH.  
Plocha je zařazena jako plocha podmíněně přípustného využití. Povolení umístění 
stavby pro bydlení bude podmíněno předložením akreditovaného měření hluku, 
které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k 
hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
 
P 14 Plocha přestavby OV  
 
Plocha dle stávajícího ÚP vedená jako plocha technické infrastruktury TI je Změnou 
č. 5 převedena do plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV sociální 
bydlení. Jedná se o objekt bývalé TS s bydlením, který bude přestavěn na objekt 
sociálního bydlení.  
Ke stavbám a terénním úpravám je nutný souhlas vodoprávního úřadu. Využití 
území je podmíněno provedením ochrany proti záplavě za předpokladu 
nezhoršení odtokových poměrů v území (např. přístup k objektu z Jateční 
ulice). 
 
 
Závěr:  
ÚP navrhuje s rezervou R2 800b.j. na 20 let tj. 40 b.j. ročně. Při obložnosti bytů v 
r.2030 2,5 to představuje nárůst cca 2000 obyvatel.     
Počet obyvatel stávající    r.2010     11.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      r.2030                                      13.000             
 ÚP tak navrhuje zajištění rozvoje výstavby bytů ve městě vč. potřebných rezerv. 
 
c) 4. Vymezení systému sídelní zeleně. 
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Koncepce systému sídelní zeleně je tvořena následujícími funkčními plochami 
vymezenými v zastavěném území a zastavitelných plochách (ZV, ZS, ZP, ZO):  

 Zeleň na veřejných prostranstvích - ZV jsou vymezeny plochy 
stabilizované, územním plánem jsou nově vymezeny plochy veřejné zeleně – 
veřejný rekreační park Z62, jako centrální parkové náměstí v západním 
sektoru města a plocha Z64 u silnice I/35,  park v areálu bývalé cihelny a dále 
jako součást  ploch přestavby - Komenského ul., vedle ZŠ 

 Zeleň soukromá a vyhrazená – ZS jsou vymezeny plochy stávající, nově 
doplněné o prostor mezi muzeem a areálem Miltra a dále jako součást např. 
vymezených lokalit pro bydlení.  

 Zeleň přírodního charakteru – ZP jsou vymezeny plochy stabilizované, 
plochy přestavby tvořené zejména přírodním parkem Knížecí louka, Křížovým 
vrchem a břehovými porosty Třebůvky, nově jsou navrženy plochy VKP Nad 
nádražím, Ovčácká dolina s poldry, plochy kolem vodní nádrže Moravská 
Třebová, plochy mezi obchvatem a Dvorní ulicí,  a dále navrhovaná biocentra 
v zastavěném území města (biocentrum  8,9 a 14) 

 Zeleň ochranná a izolační – ZO jsou vymezeny plochy stabilizované, 
rozsáhlejší plochy ochranné zeleně jsou navrženy zejména mezi obytnou 
zónou a silnicí I/35 na jz. okraji města, dále mezi obytnou zónou a 
navrhovanou průmyslovou zónou na západním okraji města a u  sídliště 
Západní, u stávajících i navrhovaných ploch výroby a skladování; 

Mimo funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen: 

 Zelení, která je v územním plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch. Je 
tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou (např. zahrady obytných 
celků, sídlištní zeleň, zeleň v rámci areálů občanské vybavenosti, hřbitovní 
zeleň apod.) zelení liniovou a zelení solitérní (uliční aleje a stromořadí apod.); 

Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy: 

 budou respektovány stávající plochy zeleně; 

 plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak 
v rámci nových rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné (v rámci 
ploch bydlení, ploch smíšených obytných a ploch občanské vybavenosti) a 
zeleně izolační (zejména po obvodu výrobních areálů ) 

Zeleň je navržena jako přípustná činnost ve všech funkčních plochách  

Navrhovaná opatření ke zkvalitnění zeleně: 

 Zpracovat generel zeleně města se zaměřením na rekonstrukci významných 
ploch   veřejné zeleně ve městě (městský park u muzea, Rybní náměstí,  
náměstí TGM, pás zeleně podél městských hradeb) a liniové zeleně (lipové 
stromořadí kolem areálu bývalého Školního statku, uliční stromořadí, zapojení 
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silničních staveb do krajiny) 

 Realizovat BC Knížecí louka dle zpracované PD 

 Zpracovat PD na významné plochy přírodní zeleně, na jejichž realizaci lze 
čerpat dotace ze SFŽP - přírodní park s rekreačním využitím v nivě Třebovky 
v návaznosti na BC 9, biocentrum 8 „Na předměstí“ a biocentrum 14 
“Udánky“, kulturně-přírodní areál Křížového vrchu 

 Řešit zeleń v dostatečných prostorových parametrech jako součást 
návrhových lokalit funkčních ploch pro bydlení a  občanskou vybavenost  

 Doplnit liniovou zeleň podél vycházkových cest ze zastavěného území do 
volné krajiny s doplněním odpočinkových míst. 

Rekreační zázemí města - v souvislosti s vymezením systému sídelní zeleně. 

V zastavěném území města jsou nově navrženy či doplněny plochy pro rekreaci a 
sport: 

 Lokalita centrální parkové náměstí Z62 v západním sektoru města ZV. 

 Lokalita bydlení  v rodinných domech městské a příměstské BI  Z62 v 
západním sektoru města – ochranná a izolační zeleň u silnice I/35  ZO.  

 Lokalita  Z63 v západním sektoru města – ochranná a izolační zeleň u silnice 
I/35  ZO pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské na lokalitě 
Z8a 

 Lokalita Z64  u silnice I/35 zeleň na veřejných prostranstvích  pro rodinné 
domy městské a příměstské v lokalitě Z9 – ZV 

 Lokalita Z10  mezi lokalitami bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské BI Z 8a a Z9 – zeleň přírodního charakteru  ZP. 

 Ovčácká dolina“ – rekreační areál, v návaznosti plochy přírodní s navrženými 
poldry a plochami pro sport.       

 Knížecí louka“ – rekreační louka a přemístěná plocha sportoviště v nivě 
Třebovky v návaznosti přírodní plochy biocentra 9  

 U Aquaparku“ - dostavba areálu o krytý bazén.  

 Vodní nádrž  Moravská Třebová – návrh doplnění zázemí pro rekreaci a sport 
včetně cyklostezky a rozšíření zahrádkové osady. 

Mimo zastavěné území: (plochy, které přímo na zastavěné území navazují) 
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 Nad Boršovem“ – návrh lanovky a prodloužení sjezdovky k rozhledně 
Pastýřka (Pastvisko, 516m), včetně doplnění technického zázemí a sítě 
cyklotras a pěších tras. 

 Řešit rekreační využití lesů – areály „Nad Boršovem“ a „Třebovské hradisko“ 
(cyklostezky, běžecké trasy, odpočinková místa)  

 

d)  KONCEPCE VEŘEJNÉ  INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK 

PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 

d.1.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Občanské vybavení: 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV jsou územním plánem vymezeny 
jako plochy stabilizované. Je vymezena pouze plocha přestavby P14 pro sociální bydlení.    
Kapacita a skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci města ve struktuře 
osídlení a je dostatečná.  
Plochy občanského vybavení -  komerční zařízení malá a střední OM jsou vymezeny jako 
plochy stabilizované a jsou vymezeny i nové zastavitelné plochy Z11, Z 29e, Z29f a plochy 
přestavby  P1, P9 a P12.  
Plochy občanského vybavení -  plošně rozsáhlá OK jsou vymezeny jako stabilizované a jsou 
doplněny vymezenými zastavitelnými plochami Z35 a Z51 a plochy přestavby P3.  
Plocha  občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  OS jsou ve města  
stabilizované a jsou ještě doplněny vymezenými zastavitelnými plochami  Z29b, Z29c, Z29d 
a Z32a a plochami přestavby P5 a P7b.   
Plocha občanského vybavení – hřbitovy OH je ve městě stabilizovaná a dostatečná, nejsou 
vymezeny další rozvojové plochy.  
Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek. 
 

Veřejná prostranství: 
Veřejné prostranství PV – náměstí. Tato plocha je dokladem historického zastavění a 
osídlení města.  V současné době plní svou funkci.  Je stabilizovaná jako plocha veřejného 
prostranství a jako nové plochy jsou vymezovány pouze plochy ulic u vymezené  plochy 
bydlení  Z6 . 
Jako veřejné prostranství se specifickým využitím PX je stabilizovaná plocha u nádraží a u 
plochy Z29c.  
 

d.1. 2.    DOPRAVA  A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ  

 
d) 1. 2.1. Navrhované řešení pozemních komunikací  

 
Při návrhu jsou respektovány koridory i související stavby plánovaných rychlostních 

silnic R35 i R43. plánované dálnice  D35 i kapacitní silnice S43.  

Napojení na tento nadřazený komunikační systém je směrováno po stávající silnici 

I/35, ne po sil. II/368 (ul. Lanškrounská), tak jak je uvažováno v ÚP VÚC.ZÚR Pk. 
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Původně uvažované napojení by dále přitížilo průjezdní úseky silnic městem. 

Navrhované řešení je nutno koordinovat s projektovou přípravou rychlostních silnic. 

Na stávající trase I/35  jsou v rámci plochy Z55 podmínky pro vytvoření nové 

křižovatky (mimo I/35) a zároveň bude kapacitní posouzení stávající  křižovatky  na 

I/35 . Zřizovány  jsou  pouze dvě nová přemostění – lávky (bez připojení) pouze pro 

pěší a cyklisty, které budou eliminovat dělící účinek silnice v území (propojení směr 

Boršov a propojení lokality přírodního komplexu Nad Boršovem). 

Pro umístění staveb (územní řízení) v lokalitě Z 49 Průmyslová zóna, Z55 

Průmyslová zóna a Z61 víceúčelové obchodní centrum bude zpracováno kapacitní 

posouzení stykové křižovatky silnice I/35 s ulicí Svitavská, které bude projednáno s 

ŘSD ČR. 

V rámci rozvoje severovýchodního sektoru města je navržena objezdová 

komunikace, která by nejen zpřístupnila toto území, ale převedla i část zbytné 

dopravy mimo centrální část města. Toto propojení je nutno chápat jako propojení 

silnice II. třídy, je vhodné uvažovat s dostatečným odstupem objektů vyžadujících 

ochranu před hlukem. Tento pás šířky cca 30 m věnovat zeleni, nebo občanské 

vybavenosti. 

Uvažovanou lokalitu pro RD na východě města (označeno Z29a) je navrženo napojit 

novou dvoupruhovou komunikací, která bude přibližně sledovat trasu stávající cesty. 

Propojení by bylo z ul. Olomoucké na ul. Lanškrounskou při využití stávajícího 

úrovňového železničního přejezdu. 

Napojení průmyslu v severovýchodní části ponechat ve stávající podobě s drobnými 

směrovými úpravami. Nová komunikace s novým úrovňovým přejezdem železniční 

tratě a s napojením až za hranicí města by nebyla projednatelná. Zároveň 

nepropojovat komunikací pro motorový provoz lokalitu zahrádek a tohoto průmyslu 

(místní část Sušice). 

S ohledem na zatížení a rozhledové poměry v křižovatce ulic Komenského – 

Lanškrounská – Olomoucká zřídit světelnou signalizaci s dynamickým řízením 

signálního plánu, která by umožnila zvýšení propustnosti při nesymetrickém 

dopravním zatížení jednotlivých paprsků křižovatky. Zároveň zvětšit nárožní poloměr 

v severozápadním kvadrantu křižovatky. 

Stávající autobusové nádraží je v optimální poloze vůči centrální části a optimalizuje 

s dalšími zastávkami docházkové vzdálenosti. Vlastní výstupní a nástupní hrany by 

bylo vhodné dílčím způsobem upravit, aby více vyhovovaly trajektoriím najíždějících 

vozidel. V rámci případných úprav se v detailu pokusit o rozšíření ploch pro dopravu 

v klidu. 

Ve východním sektoru křižovatky sil. I/35 a ul. Svitavské je umístěna  plocha lehkého 
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průmyslu  Z55, kde se uvažuje se záchytným parkovištěm osobních vozidel (s 

vazbou na městskou hromadnou dopravu), odstavnými plochami pro nákladní 

vozidla, čerpací stanicí pohonných hmot a případně další dopravní vybaveností. 

V centrální části města postupovat dle zpracovaného regulačního plánu centrální 

zóny – Ing. Arch. Matoušek. Nerozšiřovat však již pěší zónu. 

Na náměstí ponechat stávající systém provozu, pouze v napojení na ul. Bránská 

zvýšit bezpečnost chodců stavebními úpravami – zpomalovací práh, jasnější 

vymezení jízdního pruhu apod. 

Jako sběrné místní komunikace lze počítat: 

průtah silnice II/365 – ul. Brněnská, Komenského, Lanškrounská 

průtah silnice III/3711 – ul. Olomoucká 

průtah silnice III/36825 – ul. Jevíčská, Gorazdova 

ostatní průtahy silnic zastavěným územím bez pojmenovaných ulic 

Mimo centrální části města, kde je provedeno zklidnění komunikací, jsou ostatní 

místní komunikace zařazeny mezi obslužné. 

Nově navrhované místní komunikace a průjezdní části silnic budou řešeny dle ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací. 

U nových komunikací uvažovat minimálně s jednostranným chodníkem a 

v rozvolněných polohách se segregovanou cyklistickou dopravou. 

V nových lokalitách rodinných domů využívat možnosti zřízení obytných zón, kde 

pěší i motorová doprava využívají společně celý prostor komunikace. 

e) 1 2.2. Cyklistická doprava  

Městem jsou vedeny značené cyklistické trasy.Trasy jsou však vedeny po pozemních 

komunikacích v rámci neděleného uličního profilu. To nepřispívá k bezpečnosti 

dopravy. 

V kompaktní zástavbě bude možno pouze vyhradit jízdní pruh v rámci hlavního 

dopravního prostoru na úkor šířky jízdních pruhů. Toto opatření ale povede ke 

snížení počtu možných podélných stání pro automobily, proto je nutno k problému 

přistoupit uvážlivě na základě zjištění skutečné intenzity cyklistů. 

V nově navrhovaných úsecích komunikací zřizovat v uličním prostoru samostatné 

stezky pro cyklisty oddělené od vozovky, případně společné stezky pro pěší  

Šířková uspořádání musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110. 

Stávající vyznačené trasy jsou doplněny o další trasy navazující na dvě nově 

navržená přemostění silnice I/35, která budou sloužit i pro pěší (viz Hlavní výkres)i 
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cyklisty.  

Byly vymezeny trasy singltreků a významná místa singltreků. 

d) 1 2.3. Doprava v klidu  

Požadavky na dopravu v klidu u nových staveb, nebo staveb, u nichž je měněno 

funkční využití, se zjišťují pomocí normovaného výpočtu uvedeného v ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací (kapitola 14). 

Pro řešené území bude uvažován základní stupeň automobilizace 1:2,5 (tj. 400 

vozidel na 1000 obyvatel). 

Své potřeby si musí investor řešit na své náklady na svém pozemku. 

Majitelé rodinných domů musí mít na svém pozemku vybudována minimálně 2 stání 

pro osobní vozidla. U bytových domů se preferuje umístění alespoň části stání pod 

objektem. 

V centrální zastavěné části, kde je deficit ploch největší, je navrženo za městským 

úřadem vybudování dvoupodlažního parkovacího objektu, kde spodní patro bude na 

výškové úrovni přilehlé Piaristické ulice.  

d)  1 2.4. Veřejně prospěšné stavby  

Severovýchodní obchvat vč. nového přemostění vodoteče a rekonstrukce 
železničního přejezdu. 
Lávky pro pěší v lokalitě „Pod zámkem“ a pro spojení sídliště jihozápad směr Boršov. 
Parkoviště mezi okružní křižovatkou na sil. I/35 a lyžařským areálem. 
Parkovací dům při ulici Piaristické. 
 

d.2 3.    VODNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ  

 
d)  2 3.1. Splnění zadání  

b) požadavky na řešení vyplývající z ÚAP 
Požadavky na řešení vyplývající ze zadání územního plánu jsou splněna s ohledem 
na revitalizaci vodních toků a ploch. Cílem navrhovaných opatření je snížení odtoku 
z povodí, ochrana údolních niv vodních toků, ochrana stávající zástavby před 
záplavami, vodní plochy mají možnost využití hospodářského a též sportovně 
rekreačního. 
 
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Doplnění stávající vodovodní sítě, navržené řešení napojení Boršova, Udánek a 
Sušice na kanalizační síť Moravské Třebové včetně modernizace ČOV Linhartice je v 
návrhu splněno. 
 
h) další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů 
Protipovodňová ochrana respektuje záplavové území Třebovky včetně opatření ke 
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snížení odtoku povrchových vod do vodních toků. 
 
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 

d)  2 3.2.  Zásobování vodou 

Moravská Třebová včetně místních částí je zásobována pitnou vodou ze 
skupinového vodovodu (SV) Moravská Třebová. Dle studie skupinového vodovodu je 
zásobeno celkem cca 16 100 obyvatel (bez Třebařova a Koruny), včetně průmyslu, 
zemědělství a dalších odběratelů. 
 
Zdroje pitné vody tvoří prameniště: Červená hospoda, Borušov, Kunčina, Dlouhá 
Loučka, Mladějov, Sušice, Kraví Hora a Rudná. 
 
Vydatnost vodních zdrojů, objem stávajících vodojemů a rozdělení vodovodní sítě 
na 4 tlaková pásma vyhovuje jak tlakově, tak se 100 % zabezpečeností dodávky 
pitné vody do spotřebiště. Navrhováno je doplnění vodovodní sítě v místech budoucí 
zástavby zejména v prostoru jihozápadního sídliště a budoucí západní průmyslové 
zóny. 
 
Vodovodní síť je vcelku v dobrém technickém stavu. Postupně bude ve městě 
Moravská Třebová a částečně i v Boršově probíhat rekonstrukce řadů rozvodné sítě 
profilů DN 80, 100, 150, 200, 300 mm, dle PRVK Pk do roku 2015. 

 
Ze zpracovaných dokumentů lze konstatovat, že vodovodní síť města Moravská 
Třebová je hydraulicky dobře založena, vyvážena, kapacitně bude vyhovovat i pro 
návrh, eventuálně i pro výhled. 

 
Odběr vody pro budoucí možné zasněžování rozšířené sjezdové trati po konzultaci 
na VHOS a.s. Moravská Třebová neodebírat z vodovodní sítě, ale 
z Moravskotřebovské nádrže v prostoru pojistného přepadu pomocí ČS a 
samostatného výtlaku do prostoru spodní části sjezdové trati. Byla také zvažována 
možnost realizace vrtu nebo studny v údolní nivě Třebůvky v prostoru mezi vodním 
tokem a stávající komunikací. 
 
 

d) 2 3.3. Kanalizace  

V Moravské Třebové je vybudována jednotná kanalizační síť z roku dokončení 1996. 
Na kanalizaci není napojena místní část Boršov. 
 
Výhledově bude nutné dokončit rekonstrukci kanalizační sítě zejména v centru 
města, dále v Lanškrounské ulici, napojit Boršov, Udánky a doplnit kanalizaci 
v místech budoucí zástavby jak bytové, tak průmyslové. Západní průmyslová zóna a 
jihozápad města bude realizovat oddílný splaškový systém, obdobně Boršov, Udánky 
a Sušice. 
 
Centrální čistírna odpadních vod se nachází východně Moravské Třebové 
v Linharticích. ČOV je projektována na výhled 20 070 ekvivalentních obyvatel (EO). 
V současné době je vytěžována na 30 %. Dle RURU ÚAP ORP Moravská Třebová 
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plní směrnici č. 91/271 EHS. Dle projektové dokumentace „Město Moravská Třebová 
– projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV", zpracované 
firmou PROJEKTY VODAM s.r.o. Hranice a pro ČOV VEGA spol. v.o.s. Brno, pro 
požadovanou kapacitu 20 070 EO a stávající jednotný systém kanalizace, stávající 
ČOV nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných 
odpadních vod a kalového hospodářství. Navrhované řešení modernizace ČOV je 
v souladu s vládním nařízením č. 61/2003 Sb., se zákonem č. 254/2001 Sb., 
normami ČSN a evropskými normami EN 12255 (EN 12255-1 až 16) pro ČOV větší 
než 50 EO. 
 
Dle PRVK Pk a zpracované projektové dokumentace bude kanalizační síť doplněna 
v Boršově, Sušicích, Udánkách a v ulici Anenské údolí oddílným splaškovým 
systémem s napojením na kanalizační systém Moravské Třebové. V současné době 
je zpracovávána projektová dokumentace na kanalizační systém obcí Kunčiny, Staré 
Město a část Linhartic, které budou odpadní vody též čistit na ČOV Linhartice. 

 
V místech kde bude realizována oddílná splašková kanalizace, je také řešena 
výstavba kanalizace dešťové. V další projektové dokumentaci bude nutné se zabývat 
množstvím odtékajících dešťových vod a eventuálně snížením odtoku před 
vyústěním řešit dešťovou zdrží (zejména u průmyslové zóny – velké zpevněné 
plochy). Velikost odtoku z budoucích realizovaných lokalit by neměla převyšovat 
odtok před výstavbou. 
 

d) 2 3.4. Vodní toky a plochy  

Stěžejním vodním tokem k.ú. Moravská Třebová je významný vodní tok Třebůvka. Je 
pravostranným přítokem řeky Moravy. Vodní toky budou pravidelně udržovány, 
ochrana vodních toků před přívalovými dešti je řešena navrhovaným 
protipovodňovým opatřením a realizací dalších vodních ploch. 
Třebůvka je ve správě Povodí Moravy s.p. od ústí až po vodní nádrž Moravská 
Třebová. Dále je Třebůvka včetně ostatních toků v k.ú. Moravská Třebová ve správě 
ZVHS Svitavy.  
 
Vodní plochy 
 
V Moravské Třebové se nachází Moravskotřebovská nádrž VD Moravská Třebová, 
na levostranném přítoku Stříbrného potoka je rybník Horní boršovský rybník.  Na 
Udáneckém  potoce je větší rybník bez údajů s názvem Nový udánecký rybník, na 
jeho levostranném přítoku (též uveden jako Udánecký potok) je menší rybník též 
Udánecký. s názvem Starý udánecký rybník. V řešeném k.ú. se dále nachází několik 
malých bezejmenných vodních ploch. 
 
Další vodní plochy jsou navrhovány, včetně poldrů v Ovčácké dolině, vodní nádrž za 
silničním obchvatem a poldr na Třebůvce jižně od VD Moravská Třebová. Důvodem 
stavby poldru na Třebůvce je omezení ohrožení města záplavami. 
 
Záplavové území 

Pardubický kraj Krajský úřad , odbor životního prostředí a zemědělství stanovil 
záplavové území významného vodního toku  Třebůvky v úseku mezi říčními 
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kilometry 15,550 – 38,803, tj. od pravobřežního přítoku Věžnice po silniční most 
v obci Boršov nad v.d. Moravská Třebová. 
Aktuální rozsah záplavového území  významného vodního toku Třebůvka  stanovil 
Krajský úřad Pardubického kraje opatřením obecné povahy ze dne 24.01.2018 č.j.  
KrÚ 599/2018 FI a to v úseku km 15,580 – 45,482.  
 
Pro vodní tok Třebůvka je vymezena aktivní zóna záplavového území - stanovil 
Krajský úřad Pardubického kraje dne 18. 12. 2009 pod č.j. 64903/2009. Jde o území, 
kde je § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zakázána řada činností včetně 
umísťování, povolování a provádění staveb. 
 
Záplavová území mimo stanovené záplavové území sice vodohospodářským 
orgánem stanovena doposud nejsou, přesto je nutné při povolování investiční 
činnosti brát zřetel na podmínky, které vyplynou z vyjádření správce toku.  
 

d.3 4.    ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU  ENERGIÍ 

 
Návrh je zpracován pro období 20 let do r. 2029, tj. cca v polovině doby životnosti 
nových distribučních elektrických sítí.  
Území je plynofikováno. 
V území je počítáno s bytovou výstavbou v bytových a rodinných domech, dále 
s rozvojem služeb a drobného podnikání, zařízení pro sport.  
Rozvoj průmyslu se navrhuje na západě města u silnice I/35. 
 
Bilance elektrického příkonu : 
Výpočet je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou výstavbu napojovanou 
na distribuční rozvod elektrické energie. 
Vytápění a příprava TUV je předpokládáno plynem nebo z CZT, stupeň elektrizace 
B2.  
Pro stávající zástavbu je uvažován roční trend růstu příkonu cca 3% - k = 1,806  
pro návrhové období 20 let. 
 
Podíl bytové sféry : 
Pro novou bytovou výstavbu dle směrnic ČEZ pro daný počet bytů a stupeň 
elektrizace B1 vychází podíl bytové jednotky vztažený na rozvod VN jako hodnota 
2,03 kW/byt. V této hodnotě je zahrnuta 
i výhledová hodnota do r. 2029 a to při 4% růstu spotřeby. 
Celkem nová bytová výstavba – 1600kW. 
Podíl nevýrobní sféry (občanská vybavenost) :  
Bez znalosti konkrétních výhledových záměrů a skladby nároků na elektrickou 
energii nelze spolehlivě určit nároky na odběr elektrické energie. 
Lze provést jen odhad na základě velikosti rezervovaných ploch a charakteru zde 
navrhovaných činností. 
Odhad elektrického příkonu pro občanskou vybavenost – cca 2000 kW. 
 
Podíl výrobní sféry  :  
Bez znalosti konkrétních výhledových záměrů a skladby nároků na elektrickou 
energii nelze spolehlivě určit nároky na odběr elektrické energie. 
Nelze provést ani odhad na základě velikosti rezervovaných ploch, charakter zde 
navrhovaných činností není znám. 
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Zajištění výkonu : 
Způsob napájení zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 22 kV ze stávající TR 
110/22 kV  
Moravská Třebová. 
Zajištění výkonu v této TR se vymyká náplni ÚP a je záležitostí ČEZ, a.s. jako 
monopolního dodavatele elektrické energie. 
 
Transformace VN/NN : 
Požadovaný nárůst výkonu pro novou bytovou zástavbu a občanskou vybavenost 
bude zajištěn výstavbou nových distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV.  
Transformační stanice se předpokládají jako kompaktní, do velikosti 1x630kVA a 
2x630kVA. 
Trafostanice budou kabelové. Zapojené  do městského kabelového rozvodu 22 kV 
nebo kabelovým svodem z vrchního vedení 22 kV. 
Budou využívány i stávající transformační stanice 22/0,4 kV, které budou případně 
upraveny pro osazení transformátoru vyššího výkonu. 
 
Transformační stanice pro výrobní sféru (jejich typ, výkon a počet) budou určeny dle 
konkrétního určení podniků, které budou zásobovat.  
 
Primerní rozvod : 
Zůstane zachován rozvodný systém 22 kV, část linky VN 247 je navržena k přeložení 
do kabelového vedení. 
Je na uvážení část této linky rekonstruovat, neizolované vodiče nahradit izolovanými. 
Touto náhradou bude zúženo ochranné pásmo vedení 22kV a získá se větší plocha 
pro plánovanou zástavbu. 
 
Transformační stanici v ul. Dr. Janského je navrhováno nahradit trafostanicí 
kabelovou, přívodní vrchní vedení nahradit kabelovým vedením a trafostanici zapojit 
do stávajícího městského kabelového rozvodu VN.  
Vrchní vedení 22kV, které se nachází  v místě plánované vodní nádrže, bude 
přeloženo mimo plánovanou vodní plochu. 
 
Návrh tras viz výkresová část. 
 
Sekunderní rozvod : 
Sekunderní rozvod v nové zástavbě bude prováděn v soustavě napětí 
3PEN,AC,50Hz,400V/TN-C. 
Stávající sekundární  rozvodná síť bude dle potřeby rekonstruována a posílena 
kabelovými vývody z transformačních stanic.  
 
Nadřazená soustava VVN : 
Plánovanou vodní plochu křižuje vedení nadřazené soustavy 110 kV. 
V případě, že podpěrný bod se nachází v místě vodní plochy, musí být vedení VVN 
upraveno tak, aby podpěrné body byly mimo nádrž a vodiče vedení měly normovou 
výšku nad terénem.  
 
Výroba elektrické energie : 
V případě realizace uvažované  výstavby  fotovoltaické  elektrárny (Boršov) je nutné 
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předem projednat s provozovatelem elektrické sítě zapojení této elektrárny do sítě. 
Řešené území se nachází v zájmovém území MO a část řešeného území ve 
vzdušném prostoru pro létání v malých přízemních výškách, v OP nadzemního 
elektrického komunikačního vedení MO s výškovým omezením staveb, v OP 
podzemního el. komunikačního vedení s omezením podzemních prací, celé řešené 
území v OP  přehledových systémů ( OP  RLP ) – letecká stavba vč. ochranného 
pásma . 
 

d.4 5.    ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM  

 
LOKALITA    
 
Sídliště Jihozápad   
(262 BJ, 131 RD  -  cca 450 m3/h) 
(lehký průmysl -  cca 150 m3/h) 
(administrativa -  cca  20 m3/h) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na stávající  STL rozvod a provedení 
jednotlivých větví v místní části.  
 Napojovací bod č.1 –  od JV (ul. Nové Sady)     
 Napojovací bod č.2 – od S (stáv. průmyslová zóna) 
 
Alternativa – pro kratší místní rozvod  s menším  odběrem možno k napojení využít 
stáv. NTL plynovody v ul. Dr. Janského a Dr. Loubala.                                                   
 
LOKALITA 
 
Udánský kopec (44 RD -  cca 80 m3/h ) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na stávající STL rozvod a provedení 
jednotlivých větví v sídlišti.  
Napojovací  bod č.1   –  od  J (ul. Západní)     
Napojovací bod č.2 – od S (budoucí nový plynovod v místní části Udánky). 
 
Alternativa – pro kratší místní rozvod  s  menším odběrem možno k napojení využít 
stáv. NTL plynovody v ul. Nové a J.K.Tyla.      
 
LOKALITA 
Sušice (34 RD -  cca 60 m3/h ) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
Přivedení kratších nových STL plynovodních větví s napojením na stávající  STL 
rozvod  do jednotlivých nových částí lokality.      
Napojovací  body č.1-5 –  od S, J, V (ul. Lanškrounská a další místní komunikace).        
 
LOKALITA 
Podlesí (75 RD -  cca 140 m3/h ) 
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ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na  stávající STL rozvod a provedení 
jednotlivých větví v sídlišti.    
Napojovací  bod  –  od  J (místní cesta).           
 
LOKALITA 
Udánky (není plyn!) 
(cca 80 RD -  cca 140 m3/h ) 
(drobná výroba a lehký průmysl –  
 cca 100 m3/h ) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na stávající STL rozvod a provedení 
jednotlivých větví v místní části.  
Napojovací bod č.1 (JZ část) – od J (místní nezpev. komunikace)     
Napojovací bod č.2 (SV část) – od V (ul. Nádražní) 
Napojovací bod č.3 (území jižně od místní části Udánky - bytové domy a prům. zóna)  
– od J nebo V  
Alternativa – v případě plynofikace celé místní části bude proveden nový STL 
plynovod s trasou v místní komunikaci a s využitím obou napoj. bodů – viz výše.     
                  
LOKALITA 
Hlavní průmyslová zóna 
(lehký průmysl -  cca 300 m3/h ) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na stávající STL rozvod.   
Napojovací bod –  od V (místní cesta u stáv. průmyslové zóny). 
 
LOKALITA 
Boršov (není plyn !) 
(cca 260 RD -  cca 450 m3/h ) 
(lehký průmysl -  cca 20 m3/h) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 
 
Přivedení nového STL plynovodu s napojením na stávající STL rozvod a provedení 
jednotlivých větví v obci - místní části (již zpracována studie plynofikace). 
Napojovací bod – od V (místní komunikace -odbočka dn90 z přivaděče dn110 do 
Útěchova).      

 
LOKALITA 

Obchodní centrum, bazén, administr. (cca 150 m3/h ) 
 
ZPŮSOB ZÁSOBENÍ PLYNEM 

 
Přivedení kratších nových STL nebo NTL plynovodních větví s napojením na 
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stávající  STL nebo NTL rozvod.  
Napojovací body – dle potřeby, např. ul. Lanškrounská, Tyršova apod. 
 

d) 5 6.    TELEKOMUNIKACE 

 
V řešeném území se nachází telekomunikační zařízení, telekomunikační vedení, 
rádiové směrové a dálkové kabely, které je nutno respektovat vč. ochranných 
pásem. Tato zařízení jsou zakreslena ve výkresu limitů a též v koordinačním výkrese 
ÚP. 
Na řešeném území se jedná m. j. o tato komunikační zařízení - anténní nosiče: 
- Eurotel Hřebeč 
- Křížový vrch 
Na západních hranicích okrajově zasahuje ochranné pásmo TV vysílače Kamenná 
Horka. 
 
Veškerá nová telekomunikační vedení budou umístěna v zastavěné části pod zemí. 
                     

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO  JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 

PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

 

e.1. KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY – VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK  PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ  

 
Město leží na pomezí Čech a Moravy. Bylo založeno v polovině 13. Století jako 
typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. Je zde zámek s jednou 
z nejstarších renesančních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál 
z r. 1492. V centru města jsou rovněž pozdně gotické a renesanční mázhausy, 
z nichž jen některé jsou využívány i dnes jako prodejny, úřady apod. Pozoruhodná je 
renesanční radnice. Další významné památky, především jedinečný soubor 
renesančních kamenných náhrobků, jsou soustředěny na nedalekém Křížovém 
vrchu. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka. Historické jádro 
města spolu s areálem zámku a Křížovým vrchem jsou městskou památkovou 
rezervací. 
Město je součástí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska je tvořený částí 
někdejšího německého jazykového ostrova Hřebečsko s centrem v Moravské 
Třebové a části tzv. Malé Hané s centrem v Jevíčku.  
Zalesněný charakter okolí města vybízí v letním období k pěší turistice a vyznavači 
cykloturistiky si mohou vybrat z řady tras různé obtížnosti. Zasněžené pláně v zimě 
vybízejí běžkaře.  
 
V exteriéru města a krajiny je pro ochranu obrazu města nutno dodržovat tyto  
podmínky: 
- zachovat dominantu Křížového vrchu a centra města s kostelem, nevytvářet nové 

dominanty, 
- morfologie terénu a vegetace dává na východním okraji řešeného území krajině 
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jedinečný ráz s typickou přírodní zelení na svazích, je nutno zachovat měřítko, 
směr parcelace, podíl rozptýlené zeleně, 

- v ostatních částech řešeného území je nutné zachovat stávající rozptýlenou 
zeleň, případně ji doplnit, 

- pro zachování identity města je rozhodující centrální prostor města – náměstí 
s renesančními domy, kostel, zámek. 

- novou výstavbu plánovat na dříve zastavěných plochách, 
- zapojit do pěších tras soubor soch a křížů, 
- je nutné chránit krajinné prostory s identitou – návaznost zástavby na krajinnou 

zeleň 
 
PROSTORY ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA  A KRAJINY 

Zahrnují  nejvýznamnější prostory  v sídle – prostory v centru města . 
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení nesmí porušit 
prostorové vazby dané : 
- charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm 

uzavřenosti a celkovým působením na člověka – je nutno respektovat druh 
zástavby (kompaktní, volná) měřítko prostoru, respektovat stávající koeficient 
zastavění, 

- strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková 
gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům) – je nutno respektovat 
stavební čáru, respektovat max. přípustnou výšku zástavby, respektovat tvar 
střechy daný okolní zástavbou, 

- obrazem prostoru vytvářeným stylem, materiály, barevností a urbanistickým 
mobiliářem – je nutno respektovat historicky vzniklou okolní zástavbu, používat 
tradiční materiály zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným 
prostorům – především objektům zakončující průhled ulicí, 

- zakazuje se scelování jednotlivých pozemků v krajině do větších ploch, 
- je nepřípustné zalesňování zemědělských ploch bez souhlasu orgánu ochrany 

přírody, 
- zakazuje se provádění terénních úprav – zejména terasování a podobné úpravy . 

narušující  stávající strukturu pozemků, 
- zakazuje se rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy 
 
PROSTORY DOPROVODNÉHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER MĚSTA  A 
KRAJINY  
 
Tvoří okolní prostředí u prostorů zásadního významu – navazují na centrální prostor 
města a pokračují na jeho okraje.  
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti , děje  a zařízení nesmí porušit  nad 
přípustnou míru prostorové  vazby dán : 
- charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm 

uzavřenosti celkovým působením na člověka  - přiměřeně respektovat druh 
zástavby (kompaktní, areálová), měřítko prostoru nesmí být narušeno nad 
přípustnou míru, využití území nesmí přesáhnout stávající koeficient zastavění nad 
přípustnou míru 

-  strukturou  prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková 
gradace, tvary a orientace střech k uličním prostorům) – je nutno respektovat 
stavební čáru, respektovat max. přípustnou výšku zástavby, přiměřeně respektovat  
určitý tvar střechy 
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- zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným prostorům – 
především objektům zakončující průhled ulicí 

- není přípustné snižovat podíl zeleně v krajině na úkor hospodářských ploch, naopak 
je nutné podporovat zvýšení jejich podílu 

- je nutné respektovat určující linie krajiny, včetně linií mající historický odkaz v území 
- zakazuje se výstavba objektů v krajině mimo nezbytně nutná zařízení pro příslušné 

hospodářské využití v daném prostoru 
-  je nutné  respektovat a rozvíjet existující pohledové osy, průhledy apod. 
 
PROSTORY OSTATNÍ BEZ VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE A KRAJINY 
 
Je součástí celkové prostorové struktury sídla, zahrnuje prostory a objekty tvořící 
zbývající urbanistickou strukturu zástavby města. 
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení: 
 
- budou přispívat k vytváření identity prostoru při respektování prostorových vazeb 

s okolní zástavbou 
- budou vytvářet u nové výstavby soudobý výraz a přispívat k vytváření nové 

identity prostoru při vytváření nových nebo úpravě stávajících veřejných prostor je 
nutno respektovat morfologii terénu a vytvářet průhledy na dominanty obce 

- budou v rámci rozvojových lokalit vytvářet souvislé plochy veřejné  zeleně ( ne 
pouze věnovat zeleni zbytkové plochy) 

 
    Neurbanizované území města  je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, 

pro které jsou stanoveny regulativy pro využití území: 

Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro 
převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V území 
se jedná o ucelené  zemědělsky obhospodařované pozemky, situované ve 
střední části mezi městem Moravská Třebová a Hřebečovským hřbetem a dále 
území jižně Boršova;  

Plochy lesní (NL)– plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 
funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou 
v území tvořeny souvislými lesními komplexy Hřebečovského hřbetu (Boršovský 
a Hraniční les), souvislým lesním komplexem Nad Boršovem jižně města, 
okrajovým partiemi Třebovského hradiska na východní hranici řešeného území a 
dále menšími lesy roztroušenými v zemědělské části krajiny; 

Plochy přírodní (NP)– tvořené stávající i navrhovanou ekologickou kostrou území, 
zde představovanou prvky systému ekologické stability krajiny nadregionálního, 
regionálního a lokálního charakteru a přírodní rezervací. Jedná se o nejcennější 
prvky přírody, kde je jednoznačně nad všechny ostatní zájmy postaven zájem 
ochrany přírody a krajiny; 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS)- plochy s polyfunkčním využitím 
území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v 
rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu tyto 
plochy zahrnují zejména plochy niv vodních toků v návaznosti na prvky systému 
ekologické stability krajiny a dále členité území s pestrou mozaikou kultur jižně a 
východně města, jedná se tedy převážně o plochy s funkcí infiltrační a 
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protierozní, vhodné pro luční či lesní porosty. V řešeném území jsou ve 
smíšených plochách zastoupeny následující funkce: 

p– funkce přírodní – ochrana prvků krajiny doplňující chráněná území podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny a prvky vymezeného územního systému 
ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, nutnost posílení 
krajinotvorné funkce;   

z – zemědělská– nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou produkci; 

l – lesní - nezbytně nutná opatření a výstavba pro lesní produkci; 

v – vodohospodářská – nezbytně nutná opatření v rámci ochranného pásma 
vodních zdrojů; 

r – rekreační – nezbytně nutná opatření pro sport a rekreaci 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny řekou 
Třebůvkou, jejími přítoky (Stříbrný, Udánský, Hraniční a Kunčinský potok) a 
několika stávajícími i navrhovanými rybníky či poldry. 

 

e.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY  (ÚSES) 

V návrhu jsou respektovány podmínky ochrany systému ekologické stability a 
vytvořeny prostorové předpoklady  pro funkční systém, napojený v co největší míře 
na plochy zeleně v zastavěném území  a navazující na ÚSES okolních obcí. 

Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES nadregionálního, 
regionálního a lokálního významu – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou 
respektovány. V řešeném území se jedná o následující prvky: 

Prvky nadregionálního charakteru: biocentrum 47 Boršov-Loučský les, biokoridory  

K 82 a K93 včetně ochranných pásem, které byly upřesněny (redukovány) s ohledem 
na zastavěné a zastavitelné území města  a dále dle konkrétních geomorfologických 
a ekologických podmínek daného území. 

Východní úsek LBK VII (za LBC11) na hranici s k.ú. Kunčina  je vymezen jako jižní 
větev NRBK K93 - funkční. 

Prvky regionálního charakteru: biokoridor 1423, spojující regionální biocentra 394 
Třebovské hradisko a biocentrum 9002 Dvorská. Regionální biokoridor č. 1423 je 
nově (situován) na k.ú. Linhartice, při hranici s k.ú. Moravská Třebová. 

Prvky lokálního charakteru: biocentra vložená na trasách reg., resp. nadregionálních 
biokoridorů (1423A01, 1423A03, 1423A04, 23, 24 a 25),  biokoridory III, IV,VI a VII  
převážně podél vodotečí  s vloženými  biocentry 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16.   

Budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (polní cesty, 
drobné vodoteče, meze a pod). 
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Celková plocha prvků ÚSES v řešeném území je cca 996 ha, z toho 984,5 ha je 
funkčních, cca 11,5ha je nutné založit formou zatravnění ,  zalesnění či revitalizací 
vodotečí. 
 
Prvky ÚSES byly vymezeny jako Plochy přírodní – NP 
 
Zlepšení  ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením 
Smíšených ploch nezastavěného území – NS zejména na vodou ovlivněných 
plochách, kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou. 
 

e.3.  PROPUSTNOST  KRAJINY  

Cestní síť v krajině je vyhovující z hlediska zpřístupnění pozemků pro hospodaření, 
je zde rezerva v doplnění cestní sítě v podobě vycházkových tras či cyklotras do 
krajiny a s ní související funkcí ekologickou (protierozní opatření) a estetickou 
(doprovodná zeleň). 

Územním plánem je navrženo doplnění stávající cestní sítě zejména v návaznosti 
zastavěného území města na krajinu, s využitím historických pramenů a studie 
„Obnova ekologické stability krajiny v povodí Třebůvky“.  

Kromě výše jmenované obnovy konkrétních cest, je prostupnost krajiny podstatně 
zvýšena obnovou většiny účelových komunikací – vesměs jde o obnovu zaniklých 
polních cest, jejichž parcely jsou nadále zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto 
uvedeny v územním plánu jako stav. Kromě významu pro dopravní obsluhu území a 
rekreační využití má obnova cest také významný dopad na ochranu zemědělské 
půdy proti vodní a větrné erozi.  Aspekt protierozních opatření musí být promítnut do 
technického řešení cest – jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy 
s výsadbami. 

e.4.  PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ  

Územní plán respektuje studii „Obnova ekologické stability krajiny v povodí 
Třebůvky““, kterou zpracovala Agentura ochrany přírody, dále  PD na vymezení 
suchého poldru Boršov – Útěchov a  vymezený Územní systém ekologické stability.  

Navrhovaná opatření: 

 revitalizační opatření na tocích a vodních plochách, doplnění malých vodních 
nádrží a poldru, doplnění břehových porostů, ochranné zatravnění údolních 
niv či svahových poloh,  zalesnění, doplnění liniových prvků (meze, polní 
cesty) apod.; 

 stanovení vhodného funkčního využití území podél vodních toků a jejich 
údolních niv v souladu s jejich ekologickými, protipovodňovými a rekreačními 
funkcemi; 

 zahrnutí navrhovaných ploch k zatravnění a zalesnění z důvodů infiltračních či 
protierozních spolu se stávající ekologickou kostrou území do smíšených 
ploch nezastavěného území; 
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Další navrhovaná opatření: 

 příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích, zejména 
v nivách vodotečí; 

 obnova tradice solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění 
hranic pozemků, výsadba k drobným sakrálním objektům apod. s využitím 
dlouhověkých dřevin, ochrana stávajících solitérních dřevin v krajině; 

 doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a 
vodotečí či remízků (interakční prvky), ozelenění dřevinami přirozeného 
charakteru či místními tradičními odrůdami ovocných stromů;  

 ochrana vodních zdrojů nacházejících se v řešeném území a respektování 
přístupu k vodotečím, ochrana melioračních zařízení; 

 respektování ochranného pásma vodních toků (u významných vodních toků 
8m, u drobných toků do 6m od břehové čáry toku; 

 

e.5.  OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

 
Pro snížení, respektive zamezení vzniku záplavového území na vodních tocích jsou 
navrženy poldry: na Třebůvce nad stávající Moravskotřebovskou nádrží, nad 
silničním obchvatem a v Ovčácké dolině. V rámci revitalizace krajiny a vodních toků, 
navrhujeme,  aby hospodaření na půdním a lesním fondu bylo realizováno tak, aby 
byl snížen nebo retardován odtok povrchových vod z daného území.  
 

e.6.  REKREACE 

 
ÚP navrhuje plochy pro nové parky, rekreační a sportovní areály a pro pěší trasy a 
cyklotrasy. 
 
1. Nové parky:  Přírodní park Knížecí louka – již realizován  
 Z62 veřejný rekreační park s možností ploch pro sport a rekreaci 

v západním sektoru města 
Z64  u silnice I/35 zeleň na veřejných prostranstvích pro rodinné 
domy v lokalitě Z9  

   P6 Komenského ul. (v sousedství ZŠ místo hřiště, které bude 
   přemístěno pod zámek) 
   Z 21 Park v lokalitě bývalé cihelny 
   P10 Křížový vrch (rehabilitace přírodního parku a kulturních  
   památek) – již realizováno.  
 
2. Rekreační a sportovní areály: 
- ÚP navrhuje jednak úplně nové areály, jednak dostavbu stávajících. 
- ÚP navrhuje využití hlavních krajinných dominant, jimiž jsou:  
 
 Třebovské hradisko 
 (rekreační potenciál areálu Dubina - Třebovské hradisko využít celoročně m.j. 
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pro sousední nově navrženou lokalitu RD "Podlesí") 
Leží mimo řešené území, nutná spolupráce se sousedními obcemi. 
 
 Nad Boršovem 
 
 Hřebečovský hřbet 
 
Rekreační a sportovní areály (návrhy nových ploch, dostavba stávajících) 
 
 Západní 
- Z62 Veřejný rekreační park v centru jihozápadního dostavbového území. 
-  Z62 Ochranná a izolační zeleň ZO u silnice I/35 – část plochy BI 
-  Z63 Ochranná a izolační zeleň ZO u silnice I/35  pro oddělení plochy BI Z8a  
-  Z10 Zeleň přírodního charakteru ZP mezi plochami BI Z8a a Z9  
-  Z64 Zeleň na veřejných prostranstvích ZV mezi silnicí I/35 a plochou bydlení Z9 
 
 Ovčácká dolina 
- Z14 vodní plocha nad obchvatem I/35 
- Z10 přírodní areál (suché poldry) s plochami pro sport (hřiště) 
 
 Knížecí louka 
P7a Přírodní park Knížecí louka s biocentrem – již realizováno  
P7b sportovní areál pod zámkem 
- lávka pro pěší a cyklisty z parkoviště u zámku do ul. Dvorní 
- obnova bývalého náhonu ke mlýnu pod zámkem  
 
 U aquaparku 
- areál hřišť Slovanu 
- Aquapark 
- tenisové kurty 
- P5 krytý bazén (návrh s využitím okolních parkovišť a techn. infrastruktury) 
 
 Vodní nádrž Moravská Třebová 
- pěší a cyklistické trasy kolem nádrže  
- využití nádrže pro rekreaci (nutno vybudovat kanalizaci v Boršově) 
- Z35 nadregionální občanská vybavenost (např. autokempink) vč. příjezdové 
komunikace z Boršova 
- Z15 bikrosový areál,  
- Z48 rozšíření zahrádkové osady 
 
 Nad Boršovem 
- rozhledna Pastýřka 
- lanovka, vlek (návrh) 
- chata u rozhledny (návrh) 
- Z33a, Z33b lyžařská sjezdovka (návrh) 
- rehabilitace pěších tras a cyklistické trasy v okolí rozhledny, revitalizace Čertovy 
rokle (návrh) 
- parkoviště u ul. Dvorní s občerstvením 
 
3. Pěší trasy a cyklotrasy 
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ÚP navrhuje doplnění sítě pěších tras a cyklotras jak je vyznačeno v hlavním 
výkrese. K překonání bariéry obchvatu I/35 jsou nezbytné nové lávky pro pěší a 
cyklisty. ÚP navrhuje 2: 1. Od parkoviště pod zámkem do ul. Dvorní. 
 

2. Z nového sídliště Jihozápad a průmyslové zóny směr 
Boršov 
 

- Nově je realizována naučná stezka BORŠOVSKÝ LES 
- Nově realizovány jsou "Hřebečské  důlní stezky" 
- ÚP navrhuje nové cyklotrasy: 
 
Klíčové jsou tyto: 
- Propojení nové průmyslové zóny směrem do města ul. Jiráskovou 
- Náměstí TGM - Tyršova ul. - Aquapark - Obchodní centrum Nádraží ČD, 
pokračování po Z okraji Sušice směr Staré město. 
- Parkoviště pod zámkem - nová lávka přes I/35 - Dvorní ul. - Jevíčská podél 
Světlého potoka do Čertovy rokle - Nad peklem - rozhledna a chata Pastýřka (s 
odbočkou v Čertově rokli směr Ludvíkov) 
 
- Parkoviště pod zámkem - nová lávka přes I/35 - Dvorní ul. - kolem Vodní nádrže 
Moravská Třebová (odděleně od pěší promenády) směr Boršov, Útěchov. 
 
- Parkoviště pod zámkem - severní okraj Knížecí louky - ul. Nové Sady - Vodní nádrž 
Moravská Třebová - Boršov s pokračováním kolem kostela v Boršově směr 
Boršovský les - U mariánského obrazu. 
 
Tyto základní trasy je možné dále vhodně propojovat. 
 

e.7.  DOBÝVÁNÍ  NEROSTŮ  

 
ÚP nenavrhuje žádné lokality, které by byly v geologicky nestabilním nebo 
poddolovaném území. 
 
ÚP respektuje ochranu a využití nerostného bohatství a tudíž neohrozí vytěžitelnost 
všech zásob: 

 současně těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Boršov-
Hřebeč-odval č. 1, č. lož 3 253900, pokrytého dobývacím prostorem Boršov u 
Moravské Třebové, s chráněným ložiskovým územím stejného názvu, 

 dříve těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Koclířov-Hřebeč-
jižní pole, č. lož. 3 129200, s chráněným ložiskovým územím Koclířov III., 

 dříve těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Koclířov-Hřebeč 
3‚ č. lož. 3 144500, s chráněným ložiskovým územím Koclířov III., 

 dosud netěžené výhradní ložisko cementářské korekční sialitické suroviny a jílů 
žáruvzdorných na ostřivo Moravská Kamenná Horka, č. lož. 3 129300, s 
chráněným ložiskovým územím stejného názvu, 

 a dosud netěžený prognózní zdroj ostatních drahých kamenů Boršov u Moravské 
Třebové, č. lož. 9 211800. 

 Výhradní ložisko jílů Koclířov – Hřebeč – jižní pole, č. 3129200 a výhradní ložisko  
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jílů  Koclířov – Hřebeč 3, č. 3144500, na kterých bylo stanoveno chráněné 
ložiskové území  Koclířov III č. 12920003 

 Výhradní ložisko jílů Moravská Kamenná Horka č. 3129300, na kterém bylo 
stanoveno chráněné ložiskové území Moravská Kamenná Horka č. 12930000 

 Výhradní ložisko jílů Boršov – Hřebeč – odval  č.1, č. 3253900, na kterém bylo 
stanoveno chráněné ložiskové území  Boršov u Moravské Třebové  č. 25390000, 
s dobývacím prostorem  Boršov u Moravské Třebové  č. 60354, který je v částech 
mimo stanovené CHLÚ nutno považovat za chráněné ložiskové území  

 Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů – polodrahokamů – Boršov u 
Moravské Třebové č. 9211800 

Všechny lokality jsou zakresleny ve výkresu limitů. 
 

f)  STANOVENÍ  PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S  URČENÍM  PŘEVAŽUJÍCÍHO  ÚČELU VYUŽITÍ , 

PŘÍPUSTNÉHO  VYUŽITÍ.  NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH  A  STANOVENÍ PODMÍNEK 
OROSTOROVÉHO  USPOŘÁDÁNÍ,  VČETNĚ  ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

 

V ÚP jsou  navrženy funkční plochy -  plochy s rozdílným způsobem využití. V území 
lze obecně umisťovat stavby, nebo provádět jejich změny, pouze pokud je jejich 
funkce v souladu s navrženým způsobem využití. 
 

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :  

■ bydlení v bytových domech ( BH ) 

■ bydlení v rodinných domech - městské a příměstské ( BI ) 

■ bydlení v rodinných domech - venkovské  ( BV ) 

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI ) 

■ rekreace – zahrádkové osady ( RZ ) 

■ rekreace - se specifickým využitím ( RX ) 

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední ( OM ) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá ( OK ) 

■ plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS ) 

■ plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH ) 

■ veřejná prostranství - se specifickým využitím ( PX ) 

■ plochy smíšené obytné – v centrech měst ( SC ) 

■ plochy smíšené obytné – městské  ( SM ) 

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV ) 

■ dopravní infrastruktura – silniční ( DS ) 

■ dopravní infrastruktura – železniční ( DZ ) 

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě ( TI ) 
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■ technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady( TO ) 

■ výroba a skladování – lehký průmysl ( VL )  

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba ( VD )  

■ výroba a skladování – zemědělská výroba ( VZ )  

■ výroba a skladování – se specifickým využitím ( VX )  

■ plochy smíšené výrobní ( VS )  

■ zeleň na veřejných prostranstvích ( ZV ) 

■ zeleň soukromá a  vyhrazená  ( ZS ) 

■ zeleň ochranná a izolační   ( ZO ) 

■ zeleň přírodního charakteru  ( ZP ) 

■ plochy vodní a vodohospodářské ( W ) 

■ plochy specifické ( X ) 

■ plochy zemědělské ( NZ ) 

■ plochy lesní ( NL ) 

■ plochy přírodní ( NP )  

■ plochy smíšené nezastavěného území – lesnické a sportovní ( NSls )  

■ plochy smíšené nezastavěného území ( NS  

 

 BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH 
 

Hlavní využití: Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu. 
 
Přípustné využití: 
- Související občanské vybavení  
- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a hromadných garáží pro 
osobní auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 
- Plochy zeleně. 
  
Podmíněně přípustné využití:  
St.p. 768 k.ú. Moravská Třebová (Josefská ul.) - Povolení umístění stavby pro 
bydlení bude podmíněno předložením hlukového posouzení z plochy VL, které 
vyhodnotí hlukové zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým 
limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu 
povolovacích řízení. 
 
Nepřípustné využití:  
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2. 
- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 
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Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Určí územní studie kromě plochy přestavby P13, kde ÚS není vzhledem k velikosti 
plochy potřebná.  
 
 
 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A  PŘÍMĚSTSKÉ   BI 

 
Hlavní využití: Plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu. 
 
Přípustné využití:  
- Související občanské vybavení 
- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a řadových garáží pro osobní 
auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 
- Plochy zeleně. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
U lokality Z8a a Z29a bude součástí územní studie vypracování hlukové studie nebo 
provedení akreditovaného či autorizovaného měření hluku. U lokality  Z29a  bude 
posouzen hluk ze SV objezdové komunikace i z areálu Hedvy. 
Ochrana staveb pro bydlení před negativními účinky hluku z dopravy. 
U lokalit sousedících s plochou výroby, nesmí být na hranici pozemků překročeny 
hygienické limity hluku. 
 
Nepřípustné využití: 
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000m2. 
- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
U lokalit Z8a, Z29a a P4 je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie.  
 
 

 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ BV 
 

Hlavní využití:  
Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení 
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 
 
Přípustné využití:  
- Související občanské vybavení 
- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše 

(např. též některé druhy malovýroby), jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a garáží pro osobní auta. 
- Stavby technické infrastruktury. 
- Plochy zeleně. 
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Podmíněně přípustné využití:  
Ochrana staveb pro bydlení před negativními účinky hluku z dopravy. 

U lokalit sousedících s plochou výroby nesmí být na hranici pozemků překročeny 
hygienické limity hluku. 
 

Nepřípustné využití: 
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000m2. 
- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
U lokalit Z22a, Z23 je podmínkou pro rozhodování zpracování ÚZEMNÍ STUDIE. 
 
 
 REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO  RODINNOU  REKREACI  RI 

 
Hlavní využití: 
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - chat a rekreačních domků - pouze stávající 
objekty. 
 
Přípustné využití: 
- Další stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rekreací, např. veřejná prostranství, 
ubytovací a stravovací zařízení.  
- Rekreační louky  
- Související dopravní a technická infrastruktura 
 
Nepřípustné využití: 
- Veškeré stavby, které jsou neslučitelné s rekreačními aktivitami. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Nové stavby budou přízemní, s podkrovím, do 100 m2 zastavěné plochy. 
 
 REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ 

 
Hlavní využití: 
Plochy zahrádkářských osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty". 
 
Přípustné využití: 
- Stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rekreací např. veřejná prostranství 
- Rekreační louky 
- Související dopravní a technická infrastruktura 
- Přírodní koupaliště  
 
Nepřípustné využití: 
- Veškeré stavby, které jsou neslučitelné s rekreačními aktivitami. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavby budou přízemní o zastavěné ploše do 30 m2. 
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 REKREACE - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM RX 
 

Hlavní využití: 
Specifická forma rekreace a sportu -  bikrosový areál. 
 
Přípustné využití: 
- Související dopravní a technická infrastruktura 
- Vodní plocha (poldr) 
- Zeleň 
- Nezbytné stavby a zařízení bezprostředně související s provozem areálu 
 

Podmíněně přípustné využití 
U lokality Z15 bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou 
překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 
 

Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby, které bezprostředně nesouvisí s provozem areálu. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavby budou přízemní s podkrovím. 
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OV 

 
Hlavní využití: 
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - slouží např. pro vzdělání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. 
 
Přípustné využití: 
Občanská vybavenost s doplňkovým (nepřevažujícím) komerčním využitím 
Pohotovostní byty, sociální byty, související dopravní a technická infrastruktura, 
plochy zeleně. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Povolení umístění stavby pro sociální bydlení (P14) bude podmíněno předložením 
vyhodnocení hlukového zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k dodržení 
hygienických limitů hluku z plochy výroby a skladování – lehký průmysl - VL a z 
plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO, dle 
NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Nepřípustné využití: 
Převážně komerční občanská vybavenost. 
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM 

 
Hlavní využití: 
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. 
- pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností na 
těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje životní prostředí (ŽP) na 
sousedních plochách nad přípustné normy pro obytné zóny. 
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Přípustné využití: 
- Související dopravní a technická infrastruktura. 
- Dílna pro komerční využití nenarušující ŽP na sousedních plochách 
- Sklady 
- Plochy zeleně 
- Stávající řadové garáže 
- Pohotovostní byty, byty majitelů. 
 
Podmíněně přípustné využití:  
U lokality Z11 bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou 
překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 
V lokalitě Z11 bude umístěna pouze občanská vybavenost, stavbu navrhne 
autorizovaný architekt (OP MPR).  
Zastavěná plocha v lokalitě Z33b bude max. 300m2. 
 
Nepřípustné využití: 
Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
V lokalitě Z11 bude výška římsy max 10m. 
 
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ OK 

 
Hlavní využití: 
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti - velkoplošný maloprodej, služby, 
stravování, ubytování, autokempink většinou s vysokými nároky na dopravní 
obsluhu. Kulturní zařízení, zdravotní služby a administrativa.   
 
Přípustné využití: 
- Související dopravní a technická infrastruktura 
- Plochy zeleně 
- Pohotovostní byty, byty majitelů 
 
Nepřípustné využití: 
 
- Plochy pro bydlení 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Součástí lokality Z61 je plocha zeleně ochranné a izolační ZO a plochy pro sport a 
rekreaci. 
Pro umístění staveb (územní řízení) v lokalitě Z61 Obchodní centrum bude 
zpracováno kapacitní posouzení stykové křižovatky silnice I/35 s ulicí Svitavská, 
které bude projednáno s ŘSD ČR. 
Pohledově exponovaná lokalita na dominanty MPR s podmínkou prokázání, že 
navrhované využití území nenaruší pohled na dominanty města.  
 
Při pořizování územně plánovací přípravné a projektové dokumentace, při provádění 
staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby 



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

117 

 

nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních 
prvků v území, ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická a 
památková hodnota městské památkové rezervace.  
 
V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky 
narušovaly urbanistické, architektonické a památkové hodnoty městské památkové 
rezervace. U ostatních výše uvedených ploch jejich posuzované navrhované využití 
včetně návrhem vymezených podmínek není v rozporu s podmínkami ochrany 
danými výše uvedeným legislativním rámcem.  
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ OS 

 
Hlavní využití: 
Plochy pro tělovýchovu a sport. 
 
Přípustné využití: 
- Související doplňkové komerční využití. 
- Související dopravní a technická infrastruktura. 
- Plochy zeleně. 
- Pohotovostní byty. 
 
Podmíněně přípustné využití 
U lokality P7b a Z32a bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že 
nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech. 
 

Nepřípustné využití: 
Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavba bude mít max. 3 nadzemní podlaží a podkroví. 
 
 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOV OH 

 
Hlavní využití: 
Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť. 
 
Přípustné využití: 
- Stavby související s hlavním využitím. 
- Plochy zeleně 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavby budou přízemní, střecha šikmá. 
 
 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PV 

 
Hlavní využití: 



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

118 

 

Plochy, které mají významnou prostorotvornou rekreační a komunikační funkci 
(místní komunikace a plochy pro dopravu v klidu). 
 
Přípustné využití: 
- Veřejná zeleň, městský mobiliář. 
- Stavby technické infrastruktury. 
- Kašny, fontány. 
- Plochy sportovní a rekreační 
  
Nepřípustné využití: 
- Komerční využití, které narušuje nad přípustnou mez životní prostředí v 

sousedních obytných zónách. 
 
 
 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM PX 

 
Hlavní využití: 
Plocha pro dopravu v klidu se specifickým využitím. 
 
Přípustné využití: 
- Parkoviště pro osobní auta. 
- Zimoviště cirkusů v dohodnutém režimu. 
 
Nepřípustné využití: 
- Parkování nákladních aut. 
- Odstavování vraků (nepojízdných aut). 
 
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - V CENTRECH MĚST SC 

 
Hlavní využití: 
Zejména pro bydlení v bytových domech a obslužnou sféru místního a nadmístního 
významu.  
 
Přípustné využití: 
- Je definováno ve schváleném Regulačním plánu Městské památkové rezervace 

(RP MPR) Moravská Třebová. 
- Bydlení v bytových domech s možným částečným nebytovým využitím, ve 

vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb pro motoristy), 
obchodních jednotek, stravovacích zařízení, bez rušivých vlivů na okolí. 

-  Bydlení v rodinných domech s částečným nebytovým využitím, ve vstupním 
podlaží možnost umístění nerušících služeb, obchodních jednotek bez rušivých 
vlivů na okolí, s denním provozem, jejich rozsah nepřevýší rozsah podlahových 
ploch pro bydlení v rámci objektu 

- Garáže a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. 
- Dopravní a technická infrastruktura. 
 
Podmíněně přípustné: 
- Nerušící drobná výroba a služby, která je v souladu s prostředím MPR. 
- Hromadná rekreace např. hotel, penzion 
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Nepřípustné využití: 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití neodpovídající výše uvedenému hlavnímu 
a přípustnému využití.  
 
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ SM 

 
Hlavní využití: 
Bydlení v bytových domech, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti převážně 
místního významu. 
 
Přípustné využití: 
- Související dopravní infrastruktura. 
- Sklady. 
- Plochy zeleně. 
 
Nepřípustné využití: 
- Obslužná sféra, výrobní činnosti a sklady s negativním vlivem překračujícím 
hranice pozemku. Obslužná sféra a výrobní činnosti vyžadující parkovací plochy, 
které nelze zajistit na pozemku nebo jiným dovoleným způsobem. 

 
 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ SV 

 
Hlavní využití: 
Bydlení v rodinných domech vč. domů a usedlostí s hospodářským zázemím, 
obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti. 
 
Přípustné využití: 
- Ubytování.  
- Agroturistika. 
 
Nepřípustné využití: 
Činnosti, u kterých negativní vliv nad přípustnou mez překračuje hranice pozemku. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavba bude mít max. 2 nadzemní podlaží a podkroví. 
 
 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ DS 

 
Hlavní využití: 
Pozemky silnic I., II. a III. třídy a místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných 
ploch vč. Pozemků, na kterých jsou zahrnuty součásti komunikace. 
Dopravní zařízení a dopravní vybavení, čerpací stanice pohonných hmot vč. 
obvyklého příslušenství. 
 
Přípustné využití: 
- Doprovodná a izolační zeleň. 
- Stavby technické infrastruktury. 
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Podmíněně přípustné využití: 
- Autobusové nádraží (na stávajícím místě). 
- Odstavná stání pro osobní auta - vyznačená parkoviště. 
- Odstavná stání pro nákladní auta a autobusy a pro autobusy ještě další vyhrazená 
parkoviště. 

- Areály údržby pozemních komunikací - nutný předchozí souhlas města  
- Čerpací stanice pohonných hmot  
- Hromadné a řadové garáže ve stávajících areálech.  
- V areálu řadových garáží v Udánkách V od ploch Z22f a Z22g je přípustná dílna 

pro komerční využití. 
- Na parkovišti Z34 jsou přípustné max. 2 podlažní stavby pro obchodní prodej, 

stravování a služby. 
 
Nepřípustné využití: 
- Využití pro zimoviště cirkusů. 
- Odstavování nepojízdných aut a vraků. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
U lokality Z34 je podmínkou pro rozhodování zpracování ÚZEMNÍ STUDIE. 
Pro umístění staveb (územní řízení) v lokalitě a kapacitní posouzení stykové 
křižovatky silnice I/35 s ulicí Svitavská, které bude projednáno s ŘSD ČR. 
 
 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ DZ 

 
Hlavní využití: 
Plochy drážní dopravy - obvod dráhy, pozemky a zařízení pro drážní dopravu. 
Provozní budovy, nástupiště. 
 
Přípustné využití: 
- Doprovodná a izolační zeleň. 
- Stavby technické infrastruktury. 
- Stavby logicky související s drážní dopravou: např. uhelné sklady, parkoviště pro 

cestující. 
 
Nepřípustné využití :  

- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí nebo nejsou slučitelné   

s hlavním a  přípustným využitím 
 
 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TI 

 
Hlavní využití: 
Plochy vedení a zařízení technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, energetické 
sítě, telekomunikace). 
 
Přípustné využití: 
- Izolační a doprovodná zeleň. 
- Stavby potřebné pro zajištění provozu a údržby technické infrastruktury 
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Nepřípustné využití: 
Veškerá stavební činnost narušující hlavní využití. 
 
 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY TO 
 
Hlavní využití: 
Plochy skládek a sběrných dvorů.  
 
Přípustné využití: 
- Izolační zeleň. 
- Stavby potřebné pro zajištění provozu. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškerá činnost s negativním vlivem nad přípustnou mez mimo areál. 
 
 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL VL 

 
Hlavní využití: 
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, technologický park, výrobní služby, 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. 
 
Přípustné využití: 
- Skladové areály a komerční činnost nerušící sousední plochy. 
- Plochy zeleně.  
- Plochy dopravní a technické infrastruktury 
- Pohotovostní byty 
 
Podmíněně přípustné využití: 
U lokality Z18a musí být vyřešeno dopravní napojení. 
Hluk z činnosti na těchto plochách nesmí na hranici těchto pozemků převyšovat 
hygienické limity hluku 
 
Nepřípustné využití: 
- Činnost při které  negativní vliv nad přípustnou mez přesahuje hranice areálu. 
- Umisťovat fotovoltaické  panely  či FVE na území městské památkové rezervace. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Lokalita Z1: dodržení jednotné stavební čáry, bude zpracována územní studie.  
Lokalita Z2: bude zpracována územní studie. 
Pro umístění staveb (územní řízení) v lokalitě Z 49 bude zpracováno kapacitní 
posouzení stykové křižovatky silnice I/35 s ulicí Svitavská, které bude projednáno s 
ŘSD ČR. 
 
 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA VD 

 
Hlavní využití: 
Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby. 
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Přípustné využití: 
- Stavby související veřejné infrastruktury. 
- Izolační okrasná a užitková zeleň. 
- Kanceláře. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Hluk z činnosti na těchto plochách nesmí na hranici těchto pozemků převyšovat 
hygienické limity hluku 
 
Nepřípustné využití: 
- Stavby rušící sousední obytnou zástavbu hlukem, pachem a ostatními 

škodlivinami.  
- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Lokality určené pro rozvoj výroby budou od ploch pro bydlení odděleny izolačním 
pásem zeleně.  
Objemové a výškové řešení nesmí narušovat tradiční příměstský popř. venkovský 
charakter zástavby.  
 
 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA VZ 

 
Hlavní využití: 
Plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby. 
 
Přípustné využití: 
- Stavby související dopravní a technické infrastruktury. 
- Izolační zeleň. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Hluk z činnosti na těchto plochách nesmí na hranici těchto pozemků převyšovat 
hygienické limity hluku 
 
Nepřípustné využití: 
- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Areály zemědělské výroby budou opatřeny izolační zelení. 
Negativní vlivy z výroby nad přípustnou mez nesmí zasáhnout sousední chráněné 
stavby. 
 
 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM VX 

 
Hlavní využití: 
Plochy pro fotovoltaickou výrobu elektřiny. 
 
Přípustné využití: 
- Izolační zeleň. 
- Související technická infrastruktura. 
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Nepřípustné využití: 
- Využití pro jakékoliv jiné, než specifikované účely. 
 
Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 
Stavba nesmí negativně ovlivňovat okolí (např. světelný odlesk, podstatné narušení 
přírodního krajinného rázu). Nutné posouzení krajinného rázu. 
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ VS 

 
Hlavní využití: 
- Plochy smíšené výrobní, kde není účelné, s ohledem na charakter území, jeho  

členění na plochy výroby, skladů, dopravní a  technické infrastruktury, plochy těžby 
nerostů a plochy specifické.  

- Transformační území bývalých dolů Václav - Theodor a Gerhard na Hřebči s 
napojením na III/36826.  

- Plochy výroby (např. betonárka Hřebeč) 
- Sklady 
- Plochy pro stavby s převažujícím použitím pro lesní produkci (např. areál hájovny  
   Boršov). 
 
Přípustné využití: 
- Související technická dopravní infrastruktura. 
- Vodní nádrž. 
- Byty pohotovostní. 
- Garáže pro osobní i nákladní auta. 
- "Agroturistika" (např. občerstvení, ubytování). 
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
Hluk z činnosti na těchto plochách nesmí na hranici těchto pozemků převyšovat 
hygienické limity hluku 
 
- Lokalita Z55: napojení plochy, která  obsahuje  i napojení Svitavské ul. a silnice 
I/35  bude řešit předepsaná územní studie.  

 
- Lokalita Z55: pohledově exponovaná lokalita na dominanty MPR s podmínkou 
prokázání, že navrhované využití území nenaruší pohled na dominanty města. Bude 
zpracována územní studie. 
 
Při pořizování územně plánovací přípravné a projektové dokumentace, při provádění 
staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby 
nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních 
prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická a 
památková hodnota městské památkové rezervace.  
 
V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky 
narušovaly urbanistické, architektonické a památkové hodnoty městské památkové 
rezervace. U ostatních výše uvedených ploch jejich posuzované navrhované využití 
včetně návrhem vymezených podmínek není v rozporu s podmínkami ochrany  
danými výše uvedeným legislativním rámcem.  



 Změna č.5 ÚP Moravská Třebová  
 

124 

 

 
Nepřípustné využití: 
- Využití pro jakékoliv jiné než specifikované účely.  
 
 
 ZELEŇ - NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH ZV 

 
Hlavní využití: 
Významné plochy zeleně v sídle většinou parkově upravené a veřejně přístupné. 
 
Přípustné využití: 
- Městský mobiliář. 
- Stavby technické infrastruktury. 
- Související stavby dopravní infrastruktury. 
- Vodní plochy a vodní toky, fontány. 
- Plochy pro sport a rekreaci  
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby mimo přípustné využití.  
 
 ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ – ZS 

 
Hlavní využití: 
Plochy většinou soukromé zeleně v sídle obvykle oplocené, zejména zahrady, které 
v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch. 
 
Přípustné využití: 
Doprovodné stavby ploch bydlení. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby mimo přípustné využití. 
 
 ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ  -  ZO 

 
Hlavní využití: 
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 
  
Přípustné využití: 
Stavby technické a dopravní infrastruktury. 
V lokalitách Z 55,  Z62, Z63 jsou přípustné protihlukové valy. 
 
Nepřípustné využití: 
Jakékoliv stavby, které by narušily hlavní využití. 
 
 ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  -  ZP 

 
Hlavní využití: 
Plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu a veřejně přístupné.  
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Přípustné využití: 
- Stavby technické a související dopravní infrastruktury. 
- Vodní plochy a prvky, vyznačené poldry (Ovčácká dolina) 
- Městský mobiliář 
- Pumptrack na č.p. 1894/1 k.ú. Moravská Třebová (Pod sálem Na Písku) 
 
Podmíněně přípustné využití 

U plochy P7a a Z36 jsou nepřípustné stavby a činnosti zakázané §67 zákona č. 
254/200 1 Sb., o vodách. 
V lokalitě P10 Křížový vrch - městská akropole jsou přípustné singletraily 
za těchto podmínek:  1. Stezky budou respektovat pietní území hřbitova a  
                   křížové cesty 
     2. Stezky nesmí křižovat přístup na hřbitov a křížovou 
         cestu. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby mimo přípustné využití. 
 
 
 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – W 

 
Hlavní využití: 
Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 
 
Přípustné využití: 
Stavby související s provozem a údržbou vodních ploch a toků. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby mimo stavby přípustné. 
 
 PLOCHY SPECIFICKÉ  -  X 

 
Hlavní využití: 
Plochy staveb a zařízení pro obranu státu.  
 
Přípustné využití: 
Pouze související technická a dopravní infrastruktura. 
 
 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – NZ 
 

Hlavní využití:    
Slouží k intenzivní zemědělské výrobě nebo jako udržovaná rezerva pro tuto funkci. 
 

Přípustné využití: 
- zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně intenzivních 

forem, 
-   výstavba pro zemědělskou prvovýrobu – doplňková účelová výstavba (polní 

hnojiště, zařízení pro skladování siláže, pastevní areály, letní přístřešky a zařízení 
pro odchov dobytka, seníky, zemědělské účelové komunikace apod.)  

- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce 
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(závlahy, odvodnění, apod.) a výstavba a realizace opatření na ochranu 
zemědělského půdního fondu (např. protierozní opatření, výsadby zeleně), 

- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských 
kultur (vinice, intenzivní ovocné sady), včetně oplocení těchto ploch, 

- realizace pastevních areálů, komerčního chovu zvěře, včetně oplocení těchto 
ploch, 

- pěstování biomasy, 
- scelování a dělení pozemků za účelem lepší organizace zemědělského půdního 

fondu, 
- úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny, 
- údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních plochách, 
- výstavba účelových komunikací,   
- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto 

sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich 
realizaci. 

 
 
Nepřípustné využití: 
- ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro individuální a 

hromadnou rekreaci), 

- ukládání odpadů, 
- umísťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské 

obhospodařování nebo by narušovaly organizaci půdního fondu. 
 

 PLOCHY  LESNÍ  PRODUKCE –  NL 
 

Hlavní využití: 
Slouží k plnění funkce lesní produkce, která není limitována jinými funkcemi. 
 

Přípustné využití: 
- lesnická  produkce na lesním  půdním fondu včetně intenzivních forem, 
- výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení lesnické produkce (závlahy, 

odvodnění, apod.)  
- výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních zemědělských 

kultur (lesnické školky, oplocenky lesních kultur, posedy.)  
- úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny, 
- údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních plochách, 
- výstavba účelových komunikací,   
- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto 

sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich 
realizaci. 

 
Nepřípustné využití: 
- ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro individuální a 

hromadnou rekreaci), 
- ukládání odpadů, 
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 PLOCHY PŘÍRODNÍ – NP 
 

Hlavní využití: 
 

Slouží k územní ochraně chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve znění 
zákonného opatření č.347/1992Sb., a prvků územního systému  ekologické stability . 
 

Přípustné využití: 
- zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou 

existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany 
přírody a krajiny,  

- zásahy a opatření v zájmu ochrany mimoprodukčních funkcí lesa,  
- obhospodařování zemědělských pozemků citlivým způsobem 
- produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa, 
- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování 

zemědělských a lesních pozemků, 
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by 

neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci, 
- úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem. 
 
 

Nepřípustné využití: 
- nová výstavba včetně staveb jednoduchých, dočasných a drobných podléhajících 

územnímu a stavebnímu řízení, kromě uvedených výjimek 
- zřizování hřišť a sportovních zařízení, 
- výstavba staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat, 
- zřizování tábořišť a kempů, skladovacích a odstavných ploch, 
- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa a 

vodních zdrojů, 
- těžba nerostných surovin, narušování půdního krytu 
- meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či 

mimoprodukčních funkcí lesa, 
- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany 

lesa,  
- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady, chmelnice, vinice 
- trvalé nebo dočasné vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, při obnově 

lesních porostů, zakládání porostů nevhodné druhové skladby a monokulturního 
charakteru, 

- ukládání odpadů, 
- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry, 
- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany 

lesa, 
- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací i pěšin, 

pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny, 
- činnosti, které by mohly vést ke změně krajinného rázu. 
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - LESNICKÉ A SPORTOVNÍ  -  

NSls 
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Hlavní využití: 
Lyžařská sjezdovka.  
 
Přípustné využití: 
Opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účely sportu a rekreace. 
 
Podmíněně přípustné využití 
U lokality Z33a bude v dalším stupni projektové přípravy nutné posouzení záměru 
procesem EIA.  Koridor trasy sjezdovky bude upřesněn v dalším stupni projektové 
přípravy. Před realizací záměru je nutné v předstihu provést opatření ke zmírnění 
vlivu odlesnění na ploše sjezdovky (např. zvýšení podílu listnatých dřevin s cílem 
zvýšit stabilitu okolních porostů). 
 
Nepřípustné využití: 
Jakékoliv jiné stavby než stavby přípustné. 
 
 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ -  NS 
 

Poznámka:   
indexy jsou vymezeny plochy s další přípustnou funkcí takto: 
v= funkce vodohospodářská 
l= funkce lesnická 
z= zemědělská  
p= přírodní  
r= rekreační  
s= sportovní  
 

Hlavní využití: 
Slouží k vymezení ploch mimo urbanizované území, kde není nutné stanovit 
dominantní činnost (funkčně nevyhraněné území). Přírodní ekosystémy jsou v 
rovnocenném postavení s hospodářským využíváním - indexy stanovenými dalšími 
přípustnými funkcemi. 
 
Přípustné  využití: 
- přípustná je funkce stanovená indexem 
- výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na těchto 

sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich 
realizaci 

-     Výstavba účelových komunikací 
 
Nepřípustné využití: 
- nenávratné poškozování půdního povrchu, 
- zneškodňování odpadů,  
- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a 

ochrany lesa, 
- provádění terénních úprav značného rozsahu, 
- výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny (včetně 

staveb pro individuální rekreaci). 
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g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 

OBRANY A  BEZPEČNOSTI  STÁTU , PRO KTERÁ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Přehled veřejně prospěšných zájmů: 
 
Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění.  

 
Veřejně prospěšné stavby VPS: 

 
- dopravní infrastruktura :  

 
OZNAČENÍ:  NÁZEV: 
 
WD VD 3 Lávka přes I/35 pro pěší a cyklisty ze sídliště Jihozápad směr Boršov. 
WD VD 4 Lávka přes I/35 pro pěší a cyklisty z parkoviště pod zámkem do ul.  
            Dvorní.  
WD VD 5 SV obchvat II/368  
 
 
 
- technická infrastruktura : 
 
WT  VT 1 Rozšíření zařízení pro nakládání s odpady v ul. Zahradnické.  
 
   
- snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami :  
 
VK1  Poldr na Třebůvce Z46.  
VK2  Suché poldry v Ovčácké dolině. 
 
Veřejně prospěšná opatření VPO : 
 
 -založení prvků ÚSES 
 
VU1    Nadregionální biokoridor   NRBK K93  Uhersko – K 132 ( U13 dle ZÚR Pk) 
VU2 Nadregionální biokoridor  NRBK  82 Boršov, Loučenský les –K80 ( U09 dle 

ZÚR Pk) 
 
-  asanace :  
 
VA 1  Asanace č.p. 168, 169 v ul. Rybní (silniční obchvat II/368).  
 

h) VYMEZENÍ DALŠÍCH  VEŘEJNĚ  PROSPĚŠNÝCH STAVEB A  VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

 
ÚP na řešeném území takové plochy nevymezuje.  
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i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚP A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI  

 
Počet listů textové části návrhu ÚP celkem: 59 
Počet výkresů návrhu ÚP celkem:                  6 
 

j) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA   

 
Územní plán Moravská Třebová nestanovuje žádná kompenzační opatření podle 
§50, odst. 6 stavebního zákona neboť nedochází k žádnému negativnímu vlivu na 
evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. 
 

k) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ  ÚZEMNÍCH REZERV  

 
ÚP vymezuje tyto územní rezervy, se kterými je třeba počítat v územních studiích: 
 
R1 územní rezerva pro rozvoj navržené průmyslové zóny Z1. 
R2 územní rezerva pro rozvoj výstavby rodinných domů v lokalitě Z29a.  
 

l) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ ( ÚS) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A 

DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍŽ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ ČINNOSTI.  

 
 ÚS Průmyslová zóna Moravská Třebová - západ (Z1, Z2)  
 ÚS Zástavba RD v sídlišti Jihozápad u ul. Svitavské (Z8a) 
 ÚS Zástavba BH ul. Svitavská - jih (Z6) 
 ÚS Dostavba sídliště Západní – BH (Z18b, Z18c) 
 ÚS Zástavba RD v ul. Nádražní - sever (Z22a) 
 ÚS Zástavba RD v Sušicích - JZ (Z23) 
 ÚS Zástavba RD na Sídlišti PODLESÍ (Z29a) 
 ÚS lokality Z34 - jejíž součástí bude řešení parkování včetně návštěvníků 

sousedního rekreačního areálu. 
 ÚS  Smíšená  výrobní  zóna  Moravská Třebová - Jihozápad (Z55) 

ÚS  Víceúčelové  centrum  občanské  vybavenosti - ZÁPADNÍ. Funkční využití 
OK - občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá. Součástí lokality je 
zeleň ochranná ZO směrem k sousednímu domu v ul. Svitavské 
 ( Z61)  

 ÚS  Veřejný rekreační park s plochami pro sport a rekreaci    Funkční využití  ZV 
– zeleň na veřejných prostranstvích ( Z64) 

 
Územní studie je třeba pořídit postupně do roku 2025. 
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m) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY A URBANISTICKÝCH STAVEB, PRO KTERÉ 
MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKTEM 

 
ÚP vymezuje stavby v lokalitách Z11, Z55, Z61 a 62, které mohou výrazně ovlivnit 
vzhled města, jako stavby pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
Grafická část návrhu zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., 
příloha č. 7) - je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha 
č. 1. 


