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Seznam používaných zkratek
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
CO - civilní ochrana
ČOV - čistírna odpadních vod
DOSS – dotčený orgán státní správy
DSP – dokumentace pro stavební povolení
DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
EVL – evropsky významná lokalita
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHLÚ - chráněné ložiskové území
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
KN - katastr nemovitostí, k.ú. - katastrální území
LBK, RBK, NRBK - lokální, regionální, nadregionální biokoridor
MO ČR – ministerstvo obrany České republiky
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí
OP - ochranné pásmo
ORP - obec s rozšířenou působností
PD – projektová dokumentace
PP – přírodní památka
PRVK Pk - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky
RD - rodinný dům
STG - skupina typů geobiocénů
STL, VTL - středotlaký, vysokotlaký (plynovod)
TOZPMP - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu
TS - trafostanice
TTP - trvalý travní porost
ÚAN - území s archeologickými nálezy
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚR - územní rozhodnutí
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
VHD - vodohospodářský dispečink
VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
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B1 – textová část odůvodnění územního plánu
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán Třebařov je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění. Při pořizování územního plánu Třebařov je postupováno dle
platných právních předpisů.
Dle ustanovení § 44 stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo obce Třebařov
dne 25.6.2018 usnesením č. 52/18 o pořízení územního plánu Třebařov, pořizovatelem
územního plánu Třebařov byl schválen Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a
územního plánování, a jako zastupitel, spolupracující s pořizovatelem, byl určen starosta obce
Třebařov p. Josef Švichký. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního
plánu Třebařov byl ve spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 47 odst. 1
stavebního zákona zpracován návrh zadání územního plánu Třebařov.
Návrh zadání územního plánu Třebařov byl dle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona
dne 7.10.2019 zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a oprávněným
investorům. Dne 8.10.2019 bylo zahájení projednání návrhu zadání oznámeno veřejnou
vyhláškou i veřejnosti. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí do 8.11.2019 i na
elektronické úřední desce. V této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a
krajský úřad své požadavky a sousední obce své podněty. Na základě uplatněných
požadavků a podnětů byl ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu
Třebařov upraven. Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce
dne 20.11.2019 usnesením č. 118T/201119.
Na základě schváleného zadání územního plánu Třebařov byl dle ustanovení § 50 odst. 1
stavebního zákona zpracován návrh územního plánu Třebařov. Návrh zpracovala firma A –
PROJEKT Pardubice s. r. o., Ing. arch. Pavel Tománek, autorizovaný architekt, ČKA 01 197,
Jiráskova 1275. 530 02 Pardubice.
Projednání návrhu ÚP Třebařov bylo zahájeno dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona
dne 05.10.2020 oznámením o společném jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek
nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t. z. do 23.11.2020. Dále bylo dle ustanovení
§ 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu ÚP oznámeno veřejnosti veřejnou
vyhláškou. Do 23.11.2020 mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu ÚP. Po tuto
dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu ÚP, který byl vystaven na MěÚ Mor. Třebová, odbor
výstavby a ÚP, na OÚ Třebařov. Návrh ÚP byl zveřejněn na webových stránkách:
TŘEBAŘOV - ÚP - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz)
Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 22.10.2020 v 10:00 hod. v jednací
místnosti MěÚ Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných nedoložil
závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska.
Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení
stanovisek po společném jednání o návrhu ÚP Třebařov – viz tabulka, ve kterém jsou
zapracovány požadavky na úpravu návrhu před veřejným projednáním. Návrh ÚP byl dle
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vypořádání stanovisek a připomínek z tabulky B upraven v souladu s ustanovením § 51 odst.
1 stavebního zákona.
Dne 11.01.2021 byl dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona požádán Krajský úřad
Pardubického kraje o stanovisko k návrhu 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. Dne 29.01.2021 pod č.j. KrÚ 9366/2021 bylo vydáno souhlasné
stanovisko.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP dle ustanovení § 52 odst. 1
stavebního zákona bylo oznámeno dne 25.03.2021 a proběhlo dne 28.04.2021 v zasedací
místnosti dobrovolných hasičů v Třebařově.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky
a námitky dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona. Dotčené orgány byly vyzvány
k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a to do 7
dnů od veřejného projednání návrhu ÚP tj. do 06.05.2021.
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP. Vzhledem k
výsledkům veřejného projednání návrhu ÚP Třebařov, jeho vyhodnocení a k rozsahu a
charakteru podstatných úprav návrhu ÚP Třebařov bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením
§ 53 odst. 2 stavebního zákona o vrácení návrhu ÚP k jeho úpravě a k novému veřejnému
projednání.
Opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP dle ustanovení § 52
odst. 1 stavebního zákona bylo oznámeno dne 26.07.2021 a proběhlo dne 30.08.2021 v
zasedací místnosti dobrovolných hasičů v Třebařově.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky
a námitky dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona. Dotčené orgány byly vyzvány
k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného jednání změněny a to do 7
dnů od opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP tj. do 06.09.2021.
V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu nebyla podána žádná nesouhlasná
stanoviska dotčených orgánů ani krajského úřadu. 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.
Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a dne 13. 9.
2021 předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP s jeho odůvodněním, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem vydalo ÚP Třebařov formou
opatření obecné povahy dne 01. 11. 2021.
Vydání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce a po 15 dnech ode dne
vyvěšení nabývá ÚP účinnosti.
ÚP Třebařov nabyl účinnosti dne 19. 11. 2021.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Koncepce řešení územního plánu byla zpracována v souladu s nadřazenou dokumentací,
kterou je „Politika územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1. 9. 2021)“ a zejména
„Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) včetně aktualizace č. 3“. Územní
plán byl v průběhu zpracování koordinován i s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.
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■ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky (úplné znění závazné od 1. 9. 2021)
Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením vlády ze dne 20.
července 2009 č. 929, ve znění:
-

Aktualizace č. 1 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276,
Aktualizace č. 2 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629,
Aktualizace č. 3 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630,
Aktualizace č. 5 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.
Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválené usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618.

■ KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI BODY STANOVENÝCH REPUBLIKOVÝCH
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ,
KTERÉ MAJÍ VZTAH K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ A JSOU OBSAŽENÉ V ČL. 14 AŽ 32 PÚR ČR
(úplné znění závazné od 1. 9. 2021):
(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…….
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Urbanistická struktura a charakter obce Třebařov jsou respektovány. Návrhové plochy doplňují
a rozvíjejí stávající zástavbu, v krajině nejsou vytvářeny žádné izolované rozvojové lokality a
k fragmentizaci krajiny tak nedochází.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..

Územní plán nevytváří svým řešením žádné podmínky pro vznik sociální segregace
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Hospodářský rozvoj území je podpořen zejména vymezením lokalit pro situování výrobních
aktivit (lok. Z6, Z7, Z9, Z10), příp. i občanské vybavenosti (lok. P7).
(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.

Opuštěné areály nebo plochy (tzv. brownfields) se v řešeném území nenacházejí.
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(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 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.

Hlavní rozvojové záměry jsou přiměřeného rozsahu, vycházejí ze stávající ÚPD, navazují na
zastavěné území a nemohou tak mít žádný významný vliv na charakter krajiny. V řešeném
území jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, vyhodnocení zásad pro
plánování změn v území pro jednotlivé typy krajiny (cílové charakteristiky krajiny) je popsáno
v následující kapitole.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Migrační propustnost krajiny návrh územního plánu nijak neomezuje, dopravní ani technická
infrastruktura není navrhována.
(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.

Obec se nenachází v žádné rozvojové ose nebo oblasti a kromě intenzivní zemědělské
činnosti není její území nijak negativně poznamenáno. Generel ÚSES je na lokální úrovni
rozpracován v projektu KPÚ (v rozsahu, řešeném touto dokumentací), stejně jako členění
rozsáhlých zemědělských ploch při současném zachování prostupnosti krajiny. Tento projekt
je územním plánem plně respektován. Rozvojové lokality jsou vymezeny mimo plochy lesů.
(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).

Řešeným územím prochází evidované cyklotrasy č. 4190 (Pod Korunou – Rychnov) a č. 4221
( klášter Koruna - zámek Tatenice - Lanškrounské rybníky - rozvodí Labe/Dunaj ), značení je
uvedeno v koordinačním výkresu.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
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prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Záměry na budování dopravní infrastruktury nadmístního významu ( s přesahem na území
sousedních obcí ) územní plán neřeší, nejbližší záměr – dálnice II.tř D35, je situován mimo
řešené území jižně od obce, na k. ú. Staré Město u Moravské Třebové a k. ú. Radišov.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.

V řešeném území nedochází v současnosti k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů. Rozvojové plochy pro výrobu ( Z6, Z7, Z9, Z10 ) jsou navrženy ve
vazbě na stávající plochy výroby, od ploch stávající nebo navržené obytné zástavby jsou
situovány v dostatečném odstupu ( s výjimkou lok. Z6 pro drobnou výrobu a služby ).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. 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.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Otázky ochrany území před záplavami a erozí řeší projekt pozemkových úprav „KPÚ
Třebařov“ – původní zemědělské bloky dělí plochami k zatravnění a cestami na menší díly
s různým osevním postupem. Pro tyto a případně další opatření jsou v regulativech ploch
krajiny vytvořeny příslušné podmínky (zřizování protipovodňových opatření v plochách
nezastavěného území je zařazeno mezi přípustné využití).
ZÚR PK navrhuje jako protipovodňové opatření „Poldr Třebařov“, který ÚP respektuje a
vymezuje jako lok. K1.
- území při severní hranici k.ú. je zasaženo záplavovým územím Moravské Sázavy Q100 vč.
aktivní zóny, záplavové území zasahuje okrajově i do zastavěného území.
- podél Třebařovského potoka je stanoveno zápl. Území Q100 vč. aktivní zóny
- návrh řešení likvidace dešťových vod z nové zástavby bude odsouhlasen příslušným
vodohospodářským orgánem v době přípravy staveb.
(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.

Koncepce řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod je do ÚP řešena v souladu
s PRVK Pk (Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje) a je podrobně
uvedena v kap. 4.2 ÚP.
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(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.

V ÚP Třebařov nejsou vymezeny zvláštní plochy pro rozvoj výroby energie z obnovitelných
zdrojů (případná instalace těchto zdrojů je možná v souladu s regulativy jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití).
Kromě výše uvedených všeobecných zásad nevyplývají z PÚR ČR pro řešené území jiné
skutečnosti.

■ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE (ZÚR Pk – úplné znění po
aktualizaci č. 3)
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“) byly vydány
Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29. 04. 2010, a nabyly
účinnosti dne 15. 05. 2010; dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 Zastupitelstvo Pk vydalo
ZÚR Pk - Aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014; dne 18. 6. 2019 usnesením č.
Z/364/19 Zastupitelstvo Pk vydalo Aktualizaci č. 2 ZÚR Pk, která nabyla účinnosti dne 5. 7.
2019; dne 12. 9. 2020 nabyla účinnosti Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje (ZÚR Pk), kterou dne 25. 8. 2020 schválilo usnesením č. Z/511/20
Zastupitelstvo Pardubického kraje.
V ÚP Třebařov jsou respektovány následující úkoly, vyplývající pro řešené území ze ZÚR Pk:
• povinnost vymezit veřejně prospěšnou stavbu protipovodňové ochrany :
- Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, v ZÚR PK ozn. PPO3
• respektovat stávající limity:
- EVL Rychnovský vrch NATURA 2000 CZ0530149 (okrajově při západní kranici k. ú.)
- prvky dopravní a technické infrastruktury – silnice II/368, trať ČD č. 270, VVN 400 kV,
VVN 110 kV
- záplavové území Q100 Moravské Sázavy a Třebařovského potoka vč. aktivní zóny
- OP letiště, OP radaru PVO Polička
Z hlediska cílových charakteristik krajiny spadá řešené území do oblastí se shodným
krajinným typem – krajiny zemědělské a lesozemědělské (zejména podél východní hranice
k.ú.), z hlediska zařazení do typu sídelní krajiny: 06 – Podorlicko a 10 - Zábřežsko.
Řešené území není součástí žádné rozvojové osy nebo oblasti.

■ KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKY ZÚR Pk, KTERÉ MAJÍ VZTAH K
ÚZEMÍ ŘEŠENÉMU ÚP TŘEBAŘOV:
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve
využití území.
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Územní plán Třebařov je zpracován s cílem zajistit udržitelnost rozvoje území při současném
zajištění hospodářského rozvoje, společně s ochranou příznivého životního prostředí a
zachováním sociální soudržnosti obyvatel obce.
(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů
stanovených v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a
3 (PÚR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze
strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje.
V PUR ČR 2008 nejsou pro řešené území uvedeny žádné republikově významné záměry.
V ÚP Třebařov je respektován záměr, vyplývající ze ZÚR Pk, a to
- stavba protipovodňové ochrany „Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, PPO3“, návrhu ÚP
ozn. K1.
(06) - Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území
kraje, přitom se soustředit zejména na:
v části a): - zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologickostabilizační funkce krajiny
Z hlediska ochrany přírody jsou v řešeném k. ú. Třebařov evidovány a respektovány:
-

EVL Rychnovský vrch NATURA 2000 CZ0530149 (část – při západní hranici k. ú.)
registrované VKP:
- č. 258 - remíz v hlubokém žlebu na severním okraji obce
Remíz tvoří enkláva rozmanitých dřevin a je útočištěm pro zvěř ve velkém bloku
orné půdy. Byl zde zaznamenán výskyt čmeláka zemního, slepýše křehkého,
ještěrky obecné, pěnice černohlavé, ťuhýka obecného aj.
- č. 259 - mokřiny severně od Prostředního rybníka
Jedná se o rybník s křovinami a rákosinami, významný hlavně ze zoologického
hlediska. Žije zde například ropucha obecná, rosnička zelená, cvrčilka zelená,
strnad rákosní, čejka chocholatá, ledňáček říční, roháč obecný.
- č. 260 - travnaté svahy nad silnicí Petrušov - Třebařov
Jedná se o okraj lesa a travnaté svahy s výskytem chráněných druhů rostlin
(vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý).

Lokální ÚSES byl vymezen v souladu se zpracovaným projektem KPÚ a v koordinaci
s navazujícím územím.
Lesní půda představuje 8,1 % rozlohy řešeného území - návrhové plochy se lesních pozemků
nedotýkají.
v části b):- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu
Na území obce převažuje (kromě plochy lesů) intenzivně využívaná zemědělská krajina
s poměrně malým zastoupením přírodních prvků. Tyto lokality jsou respektovány, některé z
nich jsou začleněny do systému lokálního ÚSES.
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v části c): - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel, zábor ploch veřejné zeleně a
fragmentaci krajiny;
Charakter obce je respektován, návrhové plochy doplňují a rozvíjejí stávající zástavbu.
K fragmentizaci krajiny nedochází, v řešeném území nejsou vymezovány žádné izolované
rozvojové plochy.
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky a dalším zhoršením kvality prostředí,
zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování
vod;
V obci se nenacházejí žádné významné zdroje zdravotních rizik, rozvojové plochy pro výrobu
(Z7, Z9, Z10) jsou navrženy ve vazbě na stávající plochy výroby, od ploch stávající nebo
navržené obytné zástavby jsou situovány v dostatečném odstupu. Pro lokalitu Z6 (drobná
výroba a služby), která je ve vazbě na plochy bydlení, jsou stanoveny specifické podmínky
využití.
v části e) - ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel;
ÚP neobsahuje žádné záměry nebo změny území, které by vedly k sociální segregaci
obyvatel.
v části f) - rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny,
umísťovat do nejméně konfliktních lokalit.
Záměr, který by mohl ovlivnit charakter krajiny je vymezen v souladu s nadřazenou ÚPD a
jedná se o:
-

stavbu protipovodňové ochrany „Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, PPO3“,
návrhu ÚP ozn. K1.

g) zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka a pro volně žijící živočichy založené na
ochraně a doplnění již existujících migračních tras živočichů, sítě veřejně přístupných
účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině, a
vytvářením vhodných územních podmínek pro prostupnost zejména při umisťování
dopravní a technické infrastruktury;
Prostupnost krajiny, lokální ÚSES, další doplnění krajinných prvků, obnova a rozšíření cestní
sítě v krajině jsou předmětem projektu pozemkových úprav, který územní plán respektuje
(KPÚ Třebařov, GB - geodezie spol. s.r. o. 2014).
h) vhodné uspořádání ploch v území, a tím předcházet střetům neslučitelných činností,
zejména chránit obytná a rekreační území dostatečnou vzdáleností před negativními
vlivy z koncentrované výrobní činnosti a z dopravy;
Plochy koncentrované výrobní činnosti se v řešeném území nenacházejí, od koridoru
železniční dopravy jsou rozvojové plochy pro bydlení navrženy v dostatečné vzdálenosti.
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j) snížení potencionálních rizik a přírodních katastrof, předcházet nepříznivým účinkům
povodní, sucha a znečištění vod;
Řešení povodňových stavů, větrné i vodní eroze bylo předmětem projektu pozemkových úprav
(KPÚ Třebařov) a hlavní opatření, obsažené v Plánu společných zařízení, návrh územního
plánu respektuje.
(07) - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na
území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových
osách. Přitom se soustředit zejména na:
v části a) - posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
Zastoupení veřejných ploch a veřejné zeleně je v obci na dostatečné úrovni, další veřejná
prostranství mohou být součástí rozsáhlejších ploch bydlení.
Návrhové plochy nijak neomezují prostupnost krajiny, obnova a rozšíření cestní sítě v krajině
jsou předmětem projektu pozemkových úprav, který ÚP respektuje.
v části b) - vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů
a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
Regulativní podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití nijak neomezují
možnosti rekonstrukce a přestaveb stávajících ploch a objektů v zastavěném území. Uvnitř
zastavěného území bylo vymezeno celkem 14 přestavbových lokalit, převážně pro doplnění
ploch bydlení.
v části c) - intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace, včetně
rozšiřování sítě pěších a cyklistických tras s návazností na vznikající mezinárodní a
republikovou síť této infrastruktury;
Plochy, vymezené výhradně pro rozvoj cestovního ruchu, navrženy nejsou. ÚP vymezuje
jednu plochu pro oddechovou rekreaci K2 u Velkého třebařovského rybníka v severní části
obce. Evidované cyklotrasy jsou vyznačené v koordinačním výkresu.
v části d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);
V ÚP Třebařov nejsou vymezeny.
v části e) - uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
Lokální ÚSES, další doplnění krajinných prvků, obnova a rozšíření cestní sítě v krajině jsou
předmětem projektu pozemkových úprav, který územní plán respektuje ( KPÚ Třebařov, GB geodezie spol. s.r. o. 2014 ).
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v části g) - rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav
zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci
hospodářských činností v ostatním území kraje;
Záměry na budování dopravní infrastruktury nebo technické vybavenosti nadmístního
významu územní plán neřeší. V ÚP Třebařov je pouze respektován záměr, vyplývající ze ZÚR
Pk, a to
- stavba protipovodňové ochrany „Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, PPO3“, návrhu ÚP
ozn. K1.
v části h) - 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;
Koncepce zásobování vodou a likvidace odpadních vod je v ÚP zapracována v souladu
s PRVK Pardubického kraje a je popsána v samostatných kapitolách – kap. 4.2 ÚP a kap.9
Odůvodnění ÚP.
v části i) - 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.
V ÚP Třebařov nejsou vymezeny zvláštní plochy pro rozvoj výroby energie z obnovitelných
zdrojů (případná instalace těchto zdrojů je možná v souladu s regulativy jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití).
(08a) Vytvářet, zejména při plánování rozvoje venkovských území a oblastí, podmínky
pro zachování a další rozvoj potenciálů primárního sektoru se zohledněním ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Návrh ÚP vymezuje rozvojové plochy Z9, Z10 pro zemědělskou výrobu, vyhodnocení
předpokládaných záborů půdního fondu je obsaženo v kap. 14.1 tohoto Odůvodnění.
(97a) ZÚR nevymezují konkrétní plochy a koridory pro umístění vysokých větrných
elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m. Pro územně plánovací
činnost obcí a rozhodování v území stanovují ZÚR pro plochy a koridory vysokých
větrných elektráren a souvisejících staveb tyto úkoly a zásady:
v části a) - Návrhy na lokalizaci ploch a koridorů pro umístění těchto staveb nadmístního
významu posuzovat ve vztahu k ochraně přírody, krajiny, všech složek životního
prostředí a krajinného rázu, s ohledem na konkrétní urbanistické, územně technické a
klimatické podmínky. Při hodnocení dopadu na krajinný ráz vycházet ze Studie
potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území
Pardubického kraje (2008).
V ÚP Třebařov je výstavba větrných elektráren v nezastavěném území zařazena mezi
nepřípustné využití.
(107) ZÚR vymezují tyto plochy pro umístění protipovodňových opatření:
v části c) - plochu pro umístění opatření PPO3 – poldr Třebařov; tok Moravská Sázava;
V ÚP Třebařov je záměr respektován, v návrhu ÚP je plocha označena K1.
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(108) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území:
v části a) - koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s
územními plány dotčených obcí;
Vymezení plochy označené K1 „Poldr Třebařov“ je koordinováno s ÚP Rychnov na Moravě.
v části b) - v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
Ve vymezených záplavových územích nejsou v ÚP Třebařov navrženy žádné zastavitelné
plochy ani veřejná infrastruktura.
(109) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
v části a) stabilizovat navržená opatření v územně plánovací dokumentaci dotčených
obcí;
Stavba protipovodňové ochrany „Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, PPO3“ je v návrhu
ÚP ozn. K1.
(118) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot:
v části a) - respektovat kulturní hodnoty
architektonického a archeologického dědictví;

území,

včetně

urbanistického,

Zásady ochrany kulturních hodnot jsou uvedeny v kap. 2. ÚP (Základní koncepce rozvoje
území obce…) a kap. 9 Odůvodnění ÚP ( Komplexní zdůvodnění přijatého řešení – Ochrana
hodnot území a Kulturní hodnoty území) .
(130) Řešené území je součástí krajiny lesozemědělské. Respektovat hlavní cílové
využití krajiny, zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné
míře při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť
odůvodněných případech
Lesozemědělská krajina zasahuje do řešeného území podél jeho východní hranice a
minimálně u západní hranice k. ú. - žádné změny v území zde navrženy nejsou.
odst. e) - rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na
základě vyhodnocení únosnosti krajiny
Rekreační ubytovací zařízení nejsou navrhována.
(133) Řešené území je součástí krajiny zemědělské. Respektovat hlavní cílové využití
krajiny, zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
odst. a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;
Návrhové plochy byly vymezeny v přiměřeném rozsahu tak, aby navazovaly na hranice
zastavěného území, nebo využívaly vhodných nezastavěných ploch v obci (často po původní,
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dnes neexistující zástavbě), přitom se však dotýkají zemědělských pozemků převážně třídy
ochrany ZPF tř. II.
Při situování rozvojových ploch se těmto kvalitním půdám nelze vyhnout, protože se zde jiné
téměř nevyskytují. Převážná většina návrhových ploch je převzata z předchozí ÚPD - ÚPO
Třebařov.
odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné
míře při zohlednění krajinných hodnot území;
Zemědělská krajina se nachází na převážné části řešeného území, a to včetně vlastní obce.
Zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěná území a většinou jsou převzaty z dosud
platné ÚPD. Nejsou velkého rozsahu a na krajinné hodnoty území tak nemají žádný negativní
vliv.
odst. c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);
odst. d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.
Obnova a rozšíření cestní sítě v krajině jsou předmětem projektu pozemkových úprav, který
územní plán respektuje ( KPÚ Třebařov, GB - geodezie spol. s.r. o. 2014 ).
(137o) ZÚR stanovují tyto společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce
krajiny a zásady pro udržení nebo dosažení cílových kvalit krajin:
odst. b) území rozvíjet tak, aby jeho budoucí podoba zachovávala a rozvíjela stávající
kvality a hodnoty krajiny a eliminovala existující narušení, a to z pohledu zachování a
ochrany přírodních podmínek a zachování kulturních hodnot;
odst. c) respektovat zachované vizuální charakteristiky krajiny, chránit dochované
obrazy sídel, nepřipouštět umístění staveb, které by svým výškovým nebo hmotovým
řešením mohly potlačit vizuální působení siluet sídel, průhledy na tato sídla a vizuální
působení dominant;
V řešeném území je umísťování staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný ráz,
zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny) zařazeno mezi nepřípustné
využití
odst. e) vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze,
remízky, liniová i mimolesní zeleň, atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy;
Členění souvislých ploch orné půdy zakládáním ekologicky významných segmentů krajiny
nebo plochami k zatravnění je součástí projektu pozemkových úprav (KPÚ Třebařov), který je
v návrhu ÚP respektován.
odst. f) vytvořit předpoklady pro vznik zelených pásů, zelených klínů a dalších
přírodních prvků stabilizujících rozhraní mezi volnou krajinou a sídly, omezujících
využívání volné krajiny pro zástavbu a bránících srůstání sídel;
Ke srůstání sídel nejsou v návrhu ÚP Třebařov žádné předpoklady, rozvojové plochy mimo
zastavěné území navazují vždy přímo na jeho hranice. Rozhraní mezi zastavěným územím a
krajinou je řešeno v projektu pozemkových úprav, pro doplňování zeleně v krajině jsou
v regulativech ploch nezastavěného území vytvořeny podmínky.
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odst. g) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a
přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; při
vymezování zastavitelných ploch mimo zastavěná území tyto vymezovat výhradně v
návaznosti na zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany přírodních hodnot
krajiny;
V návrhu ÚP Třebařov respektováno – ve vhodných plochách v zastavěném území je
navrženo 14 přestavbových lokalit, ostatní (zastavitelné) lokality jsou vymezeny v přmé
návaznosti na hranice zastavěného území.
odst. j) vyhodnotit při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování
staveb, které mohou díky své výšce a/nebo svým plošným parametrům narušit krajinný
ráz, vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat;
V řešeném území je umísťování staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný ráz,
zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny) zařazeno mezi nepřípustné
využití
odst. k) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je
hmotově a tvarově vhodnými stavbami;
Pro výstavbu v rozvojových lokalitách i v zastavěném území jsou stanoveny „podmínky
prostorového uspořádání“ s cílem respektovat typické znaky a charakteristiky tradiční
venkovské zástavby v řešeném území.
odst.m) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné
využívání;
Přírodní prvky řešeného území jsou respektovány, na jejich území nejsou navrženy žádné
změny využití.
odst.n) vytvářet podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména vymezením
vhodného způsobu využití ploch v krajině a stanovením podmínek pro ekologicky
příznivé nakládání s dešťovými vodami v zastavěných územích (vsakování, retence);
Zásady pro nakládání s dešťovými vodami v zastavěném území jsou stanoveny v kap. 4.2.2.2
textové části ÚP.
odst.o) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových
srážek a omezení negativních důsledků povodní řešit vhodnou koncepcí uspořádání
krajiny s využitím přirozeného potenciálu krajiny pro zadržení vody (např. revitalizací
vodních toků, stanovením území určených k rozlivům povodní, výstavbou poldrů,
realizací protierozních opatření, zalesňováním atd.).
Záplavové území Moravské Sázavy zasahuje severní okraj řešeného území, v této části
nejsou navrženy žádné rozvojové plochy. Záplavové území je stanoveno i podél
Třebařovského potoka – zde se dotýká 3 přestavbových ploch.
Návrh ÚP respektuje záměr obsažený v ZÚR Pardubického kraje a vymezuje území K1 pro
protipovodňovou stavbu „Poldr Třebařov“.
Ostatní protipovodňová a protierozní opatření jsou zpracována v projektu pozemkových úprav
a zahrnuta do návrhu ÚP.
(148) ZÚR vymezují koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb protipovodňové
ochrany:
PPO3 – Poldr Třebařov: tok – Moravská Sázava
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V ÚP Třebařov je záměr respektován, v návrhu ÚP - hlavním výkrese ozn. K1, ve výkrese
VPS/VPO jako VR1.
(149) ZÚR stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených
obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb.
Koordinace ploch a koridorů VPO vymezených ZÚR bude probíhat v případě řešeného
území pro tyto záměry:
VPS PPO3
Vymezení VPS je v územním plánu koordinováno s navazujícím územím - ÚP Rychnov na
Moravě.

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy zpracovány
na mapě v měřítku 1:50 000.

3.1 Postavení obce v systému osídlení
Třebařov se nachází cca 8 km severně od města Moravská Třebová. V severní části navazuje
téměř souvislou zástavbou na obce Krasíkov a Tatenice, na hranici okresu Ústí nad Orlicí.
Východní hranicí sousedí s okresem Šumperk, Olomoucký kraj. Převážně zemědělská obec s
nadmořskou výškou kolem 350 m se rozkládá na západním okraji Zábřežské vrchoviny, pro
kterou jsou typická hluboko zaříznutá údolí (kolem Ospitského potoka), lesní komplexy, na
jejichž vrcholech jsou časté skalní útvary.
Třebařov tvoří protáhlá obec s vesnickou zástavbou situovanou podél silnice II/368, mírně se
svažující k severu. Obcí protéká Třebařovský potok, který se vlévá při severní hranici k. ú. do
Moravské Sázavy.
Řešené území obce Třebařov sousedí s obcemi:
Pardubický kraj:
ORP Moravská Třebov: Koruna (k. ú. Koruna), Rychnov na Moravě (k. ú. Rychnov na
Moravě), Staré Město (k. ú. Staré Město u Moravské Třebové, k. ú. Radišov, k.ú. Petrušov)
ORP Lanškroun: Krasíkov (k. ú. Krasíkov), Žichlínek (k. ú. Žichlínek)
Olomoucký kraj:
ORP Zábřeh: Hynčina (k. ú. Hynčina)

3.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury
-

Silniční doprava

Nejvýznamnější komunikace:
II/368 …….….. Moravská Třebová – Třebařov - Tatenice
III/3688 ……... Třebařov ( podél železniční trati)
III/3689 ……... Třebařov - Koruna
III/36822 ……. Třebařov - Petrušov
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- Železniční doprava
trať ČD č. 270 ….Česká Třebová - Zábřeh na Moravě - Olomouc - Přerov, se zastávkou
Krasíkov
- Dálkové trasy technické infrastruktury
VVN 400 kV – severní okraj řešeného území
VN 110 kV – podél západní hranice řešeného území

3.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů
V řešeném území jsou situovány tyto prvky
- částečně zasahuje EVL Rychnovský vrch NATURA 2000 CZ0530149
- registrované VKP:
č. 258 - remíz v hlubokém žlebu na severním okraji obce
č. 259 - mokřiny severně od Prostředního rybníka
č. 260 - travnaté svahy nad silnicí Petrušov - Třebařov
-

prvky nadregionálního nebo regionálního ÚSES se v řešeném území nevyskytují

3.4 Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a s ÚPD sousedních obcí
ÚAP – územně analytické podklady
Městský úřad Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního
plánování příslušný dle ustanovení § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořídil dle ustanovení § 166 odst. 2
stavebního zákona úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Moravská Třebová.
V současnosti je zpracována 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová.
Z ÚAP ORP Moravská Třebová – 4. úplná aktualizace 2016 vyplývá pro ÚP Třebařov:
► respektovat stávající limity využití řešeného území dle příslušných výkresů ÚAP
Moravská Třebová:
 OP letiště Moravská Třebová
 OP letiště a radiolokačního prostředku (Ministerstvo obrany)
 silnice II/368 včetně OP
 silnice III/3689 a III/36822 včetně OP
 technická infrastruktura včetně OP - nadzemní vedení vvn 400 kV, vvn 110 kV, vn 22
kV, vodovod, kanalizace, plynovod,
 OP železniční trati č. 270
 Poddolované území a stará ekologická zátěž (Třebařov 145)
 ÚSES – lokální
 území s archeologickými nálezy
 nemovitá kulturní památka – klášterní kostel Koruny Panny Marie (zřícenina)
 urbanistické hodnoty regionálního významu - původní zástavba v pěkném krajinném
rámci
 záplavové území včetně aktivní zóny
 OP vodního zdroje
 OP lesa
 Významné krajinné prvky registrované i ze zákona
Uvedené limity byly respektovány, příp. doplněny dle aktuálního stavu, lokální prvky ÚSES
byly uvedeny do souladu s projektem pozemkových úprav „KPÚ Třebařov“.
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► z RURÚ vyplývají tyto problémy, řešitelné v rámci ÚP:
o Závady


Dopravní závady:
– průtah komunikace II třídy zastavěným územím

ÚP respektuje stávající komunkační kostru území, s přemístěním komunikace II. tř.
(obchvatem) uvažováno není.


Hygienické závady:
– možné narušení OP vodního zdroje

Návrh ÚP ochranné pásmo respektuje, v tomto území nejsou navrženy žádné změny.
– černé skládky
– na území obce stará ekologická zátěž – Třebařov 145
Dle místního identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý Okresní úřad Svitavy
jsou v řešeném území evidovány nelegální skládky (pod evidenčním číslem 145, 287 a 435).
Tyto skládky byly již v minulosti zrekultivovány nebo odstraněny, proto tyto lokality
v koordinačním výkrese již zakresleny nejsou.
– hluk a znečištění ovzduší z dopravy
Řešit hlukovou a imisní zátěž z dopravy ve stávajících trasách komunikací v možnostech
územního plánu není. Navrhované plochy bydlení většinou nejsou situovány v přímém
kontaktu s komunikací II. tř. Výjimkou jsou plochy Z1, P3, P11, Z16 a Z17, některé z nich
situované v místech dřívější (dnes neexistující) zástavby.
o Ohrožení

orná půda ohrožená erozí

ohrožení přívalovými srážkami, povodněmi
Problematika je řešena v projektu KPÚ Třebařov, plán společných zařízení územní plán
respektuje.

stávající zástavba v záplavovém území Q100
Záplavové území Q100 stávající zástavbu zasahuje, zastavitelné plochy v Q100 vymezené
nejsou.
o Jiné problémy
 vysoký index stáří
 nízká intenzita dokončených bytů
Index stáří může snížit zvýšení počtu nových obyvatel, ÚP vymezuje pro bytovou výstavbu
dostatečné množství rozvojových lokalit Z1, Z2, Z4, Z5, Z13 - Z17, P1 - P6 a P8 - P14.


nedostatek pracovních příležitostí

Více pracovních příležitostí může částečně snížit využití návrhových ploch pro výrobu, které
jsou většinou vymezeny v návaznosti na stávající plochy výroby (lok. Z6, Z7, Z9, Z10).
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ÚPD sousedních obcí
ÚP byl koordinován s navazující ÚPD, v následující tabulce jsou uvedeny sousední obce a
hlavní body vzájemné koordinace
Obec

ÚPD

koordinace

Koruna

Změna č.1
ÚP - 2018

dopravní a technická infrastruktura, ÚSES

Rychnov na
Moravě

ÚP - 2019

technická infrastruktura, ÚSES, návrh poldru Třebařov

Staré Město

ÚP - 2019

dopravní a technická infrastruktura, ÚSES, hranice ochr.
zóny NRBK

Krasíkov

Návrh ÚP 2020

dopravní a technická infrastruktura, ÚSES

Žichlínek

ÚP - 2018

technická infrastruktura, ÚSES

Hynčina

ÚP - 2016

ÚSES

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
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Třebařov s cíli a úkoly územního
plánování
Návrh ÚP Třebařov je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18
a 19 stavebního zákona.

Cíle územního plánování dle § 18 SZ

Řešení v návrhu ÚP Třebařov

(1) Cílem územního plánování je vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích.

Návrh ÚP navazuje na dosud platnou ÚPD –
ÚPO Třebařov. Vytváří předpoklady pro další
bytovou výstavbu (lokality Z1, Z2, Z4, Z5, Z13Z17,
P1-P6,
P8-P14),
pro
občanskou
vybavenost (Z11, P7), výrobu (Z6-Z10) a
rekreaci (K2).

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

Návrh ÚP respektuje komplexní řešení využití
území. Rozvojové lokality vymezené
v
platném ÚPO, které jsou již využité, byly
zahrnuty do ploch stabilizovaných, ostatní
plochy jsou převzaty do návrhu ÚP.
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Zdůvodnění a podrobný komentář jsou
uvedeny v kap. „i) Komplexní zdůvodnění
přijatého řešení“

Návrh ÚP navíc ve vhodných lokalitách
vymezuje nové rozvojové plochy (Z16, P3, P7),
naopak některé lokality ruší nebo redukuje. V
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ÚP je tak podpořena snaha o rozvoj bydlení
v obci při zachování přiměřenosti rozvojových
ploch.
Návrh ÚP také vytváří podmínky pro posílení
společenského potenciálu rozvoje obce, a to
návrhem plochy občanského vybavení (Z11,
P7).

(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a
ze zvláštních právních předpisů.

Návrh územního plánu je zpracován v souladu
se stavebním zákonem. Veřejně prospěšná
stavba ozn. VR1 je v souladu s nadřazenou
ÚPD vymezena (Poldr Třebařov).

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.

Kulturní a civilizační hodnoty území jsou
respektovány – viz. kap. 2 ÚP. Návrh ÚP
respektuje limity využití území, které jsou
součástí předaných ÚAP. Upřesňuje vymezení
skladebných
částí
územního
systému
ekologické
stability
v koordinaci
se
zpracovaným projektem KPÚ a stanovuje
podmínky využití nezastavěného území. Nové
rozvojové plochy jsou vymezovány ve vazbě
na zastavěné území, v lokalitách s dostupnou
technickou a dopravní infrastrukturou, jejich
vymezení je vyhodnoceno a zdůvodněno.

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace,
pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, například
cyklistické
stezky,
hygienická
zařízení,
ekologická a informační centra; doplňková funkce
bydlení či pobytové rekreace není u uvedených
staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná
opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném
území umísťovat v případech, pokud je územně
plánování dokumentace z důvodu veřejného
zájmu výslovně nevylučuje.

Jsou stanoveny základní podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a
ochranu
nezastavěného
území
a
nezastavitelných pozemků.
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Do nezastavěného území navrhuje ÚP pouze
takové zastavitelné lokality, které jsou
vymezeny ve vazbě na zastavěné území nebo
již vymezené rozvojové plochy.
Izolované
zastavitelné
navrženy nejsou.

plochy

v krajině
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(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně Netýká se řešeného území.
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
Dle §2, část (1) odst.e)
neznemožní jejich dosavadní užívání.

St. zákona se
nezastavitelným pozemkem rozumí pozemek,
jenž nelze zastavět na území obce, která nemá
vydaný územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící
obecnému užívání
2. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor
sousedících lesních pozemků o výměře větší
než 0,5 ha.

Úkoly územního plánování dle § 19 SZ

Řešení v návrhu ÚP Třebařov

(1) Úkolem územního plánování je zejména

Stav území a jeho přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty jsou vyhodnoceny a
popsány v návrhu UP a jeho odůvodnění.

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

Změny v území se týkají zastavěného území
nebo jeho bezprostředního okolí a výše
uvedené hodnoty tak nijak neohrožují.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně Návrh ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a území při respektování jeho hodnot i
podmínek, stanovených ve schváleném plánu
podmínky území,
KPÚ a ÚAP ORP Moravská Třebová.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její
hospodárné využívání,

Potřeby změn v území byly prověřeny a
posouzeny a jsou zahrnuty do návrhu UP.
Podrobně jsou popsané v kapitole 9)
„komplexní zdůvodnění přijatého řešení“

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

Základní podmínky na využívání a prostorové
uspořádání území jsou stanoveny pro funkční
plochy bydlení (BV), občanské vybavenosti
(OK, OS) a výroby (VL, VZ, VD).

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v
území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty
území a na využitelnost navazujícího území,
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Upřesnění podmínek a pojmů pro využívání
ploch je podrobně uvedeno v kap. 9)
„komplexní zdůvodnění přijatého řešení“.
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f) stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),

Pořadí provádění změn v území návrh ÚP
nestanovuje

g) vytvářet v území podmínky pro snižování Dle ZÚR PK byl převzat návrh „Poldru
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a Třebařov, v návrhu lok. K1.
pro odstraňování jejich důsledků, a to především
Ostatní protierozní opatření jsou převzata ze
přírodě blízkým způsobem,
zpracovaného projektu KPÚ Třebařov.

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování Návrh ÚP neřeší podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu,

základní podmínky prostorového uspořádání
jsou zahrnuty v regulativech jednotlivých
funkčních ploch, podrobně popsané jsou
v kapitole 9) „komplexní zdůvodnění přijatého
řešení“

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro lokality navržené v návrhu ÚP jsou situované
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných ve vazbě na zastavěné území a v místech
s dostupnou
dopravní
a
technickou
rozpočtů na změny v území,
infrastrukturou, což vytváří podmínky pro
hospodárné
vynakládání
prostředků
z
veřejných rozpočtů na změny v území

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní
ochrany,

podmínky pro zajištění civilní ochrany jsou
popsány v kapitole 9) „komplexní zdůvodnění
přijatého řešení“, část „Požadavky z hlediska
ochrany obyvatelstva“

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a návrh ÚP neobsahuje žádné požadavky na
asanační, rekonstrukční ani rekultivační
rekultivační zásahy do území,
zásahy do území

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních právních předpisů před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání
přírodních zdrojů,

záměry navržené v návrhu ÚP nevyvolávají
žádné podstatné negativní vlivy v území,
kompenzační opatření tak nejsou navržena.

plochy pro využívání přírodních zdrojů návrh
ÚP neřeší

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů navržené záměry nejsou v žádném rozporu s
architektury, urbanismu, územního plánování a aktuálními poznatky z oborů architektury,
urbanismu, územního plánování a ekologie a
ekologie a památkové péče.
památkové péče

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů na
vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního životní prostředí nebyla stanovena
rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj
území. Pro účely tohoto posouzení se zpracovává
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí s náležitostmi stanovenými
v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Návrh územního plánu Třebařov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Návrh ÚP Třebařov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBAŘOV
Dotčené orgány, krajský úřad a oprávněný investor mohly uplatnit svá stanoviska a sousední
obce své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání o návrhu ÚP tj. do
23.11.2020.
Návrh ÚP byl v rámci společného jednání o návrhu ÚP projednán a konzultován s dotčenými
orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle jejich uplatněných
stanovisek byla upravena textová a grafická část návrhu i odůvodnění ÚP.
Tab.B - Vyhodnocení stanovisek po společném projednání návrhu ÚP Třebařov
Č.

Autor

Text / Stanovisko pořizovatele

Č.J./ Ze dne

1

KÚ Pk, odbor rozvoje

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh územního
plánu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona a neshledal nedostatky z
hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního
rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 6. 10. 2020 oznámení o společném jednání
o návrhu územního plánu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společně s
oznámením obdržel krajský úřad dokumentaci návrhu Územního plánu
Třebařov. Společné jednání o návrhu územního plánu se konalo dne 22. 10.
2020. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad dne 12.
1. 2021 kopie stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu
uplatněny. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při
společném jednání připomínky.
Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 5,
závazná od 11. 9. 2020 pro pořizování a vydávání územních plánů, nezařazuje
řešené území obce do rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti
republikového významu. Řešené území obce není dotčeno vymezením nových
koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které by svým významem
přesahovaly území jednoho kraje. Předložený návrh 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 územního plánu není v rozporu se

Stanovisko na
základě samostatné
žádosti ze dne
11.1.2021 KrÚ
9366/2021 29.1.2021
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stanovenými úkoly, které vyplývají z politiky územního rozvoje. V odůvodnění
návrhu 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 stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk,
- 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 lesozemědělský dle čl. 131 a zemědělský dle čl. 133 ZÚR Pk.
Lze konstatovat, že návrh územního plánu respektuje zásady pro
udržení či dosažení cílových kvalit krajiny 06 Podorlicko a 10 Zábřežsko,
kterou je třeba do návrhu územního plánu doplnit, stanovené v čl. 137o ZÚR
Pk. Pro zachování nebo dosažení cílové kvality krajiny jsou v čl. 137o ZÚR Pk
stanoveny společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce krajiny.
Předložený návrh územního plánu respektuje ve své koncepci a v
rámci navrženého způsobu využití ploch plochu pro umístění
protipovodňového opatření PPO3 poldr Třebařov (tok Moravská Sázava) za
podmínek stanovených v čl. 108 a 109 ZÚR Pk a protipovodňové opatření
vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu v souladu s čl. 148 ZÚR Pk.
V odůvodnění návrhu 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 územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního
významu dle § 43 odst. 1 stavebního zákona, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje.
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Typ sídelní krajiny 10
Zábřežsko bude do návrhu doplněn.

2
3

KÚ Pk, odbor
dopravy
Pardubice
KÚ Pk, odbor ŽP a
zemědělství,
Pardubice

Nevyjádřil se
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 ke společnému jednání o návrhu
územního plánu Třebařov žádné další požadavky nad rámec požadavků
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně
analytických podkladů.

KrÚ
80768/2020/OŽPZ/Ze
03.11.2020

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Romana Žaloudková)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny
(dále též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o
ochraně přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu územního plánu Třebařov
(dále též „návrh“), ve fázi pro společné jednání, následující stanovisko:
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj.
územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň),
přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní památky, evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k
předloženému návrhu žádné připomínky.
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:
Předloženým návrhem je řešeno katastrální území Třebařov.
Podklady pro vydání stanoviska byly:
 Předložený návrh včetně textových a mapových příloh.
 Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o
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evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných
územích apod.).
 Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR).
 Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje.
 Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí.
Do řešeného území nezasahují prvky územního systému ekologické
stability (dále též „ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně.
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území
(přírodní památka, přírodní rezervace) a jen okrajově zasahuje lokalita
soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita, EVL Rychnovský vrch CZ0530149).
Krajský úřad nemá ze zájmového území informace o výskytech
zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody
(www.nature.cz, ke dni 7. 10. 2020) nejsou evidovány z tohoto území záznamy
o zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměrů, jež
předložený Návrh v území připouští ke škodlivému zásahu do jejich
přirozeného vývoje nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.
OOP posoudil předložený návrh územního plánu Třebařov, 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.
M.Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen
„zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
vydává
A) S O U H L A S
k uvedené věci ”ÚP Třebařov, 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 OZPF vyžaduje 14,5351 ha,
z toho:
 Lokality: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12, P13,
P14, Z01, Z02, Z04, Z05, Z13, Z14, Z15, Z17 - rozloha 9,4147 ha. Využití
je možné pro bydlení.
 Lokality: P07, Z11 - rozloha 0,5100 ha. Využití je možné pro občanskou
vybavenost.
 Lokalita: K02 - rozloha 1,9863 ha. Využití je možné pro rekreaci.
 Lokality: Z07, Z09, Z10 - rozloha 2,6241 ha. Využití je možné pro výrobu
a skladování.
B)NESOUHLAS
 Lokality: Z03, Z12, Z16 - navrhované využití bydlení.
 Lokality: Z06, Z08 - navrhované využití výroba a skladování.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel
územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se
zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v
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§ 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán
OZPF § 4 odst. 4 zákona (zde lokality č. K02, P01, P02, P04, P05, P06, P08,
P09, P10, P11, P12, Z01, Z02, Z04, Z07, Z09, Z10, Z13, Z14, Z15, Z17).
U lokalit č. P03, P13, P14, Z05 (bydlení), P07 (občanská vybavenost)
byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Jedná se o plochy ve stávající
zástavbě, ohraničené komunikacemi a zástavbou rodinných domů a ostatními
plochami.
U lokalit č. Z03, Z12, Z16 (bydlení) a Z06, Z08 (výroba a skladování)
nacházející se především na půdách II. třídy ochrany nebyla dostatečným
způsobem odůvodněna převaha jiného veřejného zájmu. V daném katastru je
pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné množství jiných dosud
nevyužitých ploch (není proto splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 odst. 2
zákona). Záměry se nachází i na ucelených zemědělsky
obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4 odst. 1 písm. c) zákona, tj.
narušování organizace zemědělského půdního fondu]. Zábor lokalit není ve
veřejném zájmu.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a
neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.
Vyjádření pořizovatele: Lokality, ke kterým byl vysloven nesouhlas
s vynětím ze ZPF byly zrušeny, upraveny nebo přesunuty do ploch územní
rezervy.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 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 ke
společnému jednání o návrhu územního plánu Třebařov připomínky – dle
textové části odůvodnění návrhu územního plánu v kap. „14.2 Pozemky určené
k plnění funkcí lesa“ je uvedeno, že návrh ÚP nepředpokládá zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa.

4
5

Hasičský záchranný
sbor Pk, Svitavy
Krajská hygienická
stanice Pk, Svitavy

6

Obvodní bánský
úřad, Hradec Králové

7

Státní energetická
inspekce, Pardubice
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost
Hradec Králové

8
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Souhlasné stanoviska
KHS s návrhem územního plánu Třebařov 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 stanovené podmínky:
Plocha označená Z5 vymezená jako BV – bydlení v rodinných
domech - venkovské, navrhovaná v blízkosti silnice II/368, bude zařazena
do podmíněně přípustného využití. Povolení umístění stavby pro bydlení
bude podmíněno předložením vyhodnocení hlukového zatížení
uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k dodržení hygienických limitů
hluku z dopravy, ze silnice II/368, ve smyslu ustanovení § 30 zákona č.
258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyjádření pořizovatele: Textová část bude před veřejným
projednáním doplněna dle požadavku KHS.
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k zaslanému návrhu, jelikož na
pozemcích v dotčeném katastrálním území není podle evidence vedené
zdejším úřadem stanoven žádný dobývací prostor.
Podle dostupných informací není v předmětném katastrálním území stanoveno
ani chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“).
Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a,
500 02 Hradec Králové.
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo životního prostředí bylo obesláno.

HSPA-170-30/2020
23.10.2020
KHSPA
21281/2020/HOK-Sy
03.11.2020

SBS
38185/2020/OBÚ09/1
07.10.2020

Nevyjádřila se
K Vaší výzvě o zaslání stanoviska, Vám v souladu s § 208 písm. n)
zákona č. 263/2016 Sb., Atomového zákona, sdělujeme, že se zaslaným
návrhem Územního plánu Třebařov z hlediska působnosti Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, resp. z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

SÚJB/RO/19382/202
0
05.10.2020
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9

Ministerstvo obrany
ČR, Pardubice
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při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech
vedoucích k ozáření, souhlasíme a k uvedené věci nemáme žádné věcné
připomínky.
Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním
neidentifikovali v oblasti radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem
č.263/2016 Sb. chráněný zájem.
Ministerstvo obrany vydává stanovisko, ve kterém ve veřejném
zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu
územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním, jehož obsah
je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany ČR:
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o
územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit
níže uvedené druhy staveb vždy jen základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např.
rozhledny),
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů,
mobilních operátorů, větrných elektráren apod.),
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů
na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM apod.,
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů,
změna jejich kapacity,
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace
vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů
vodní hladiny,
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních
ploch nebo jejich rušení,
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a
rekonstrukce objektů na nich,
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace,
změna zařazení apod.,
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s
jiným vymezeným územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek
ochrany),
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit
ČR-MO.
ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud
si to vyžádají zájmy resortu ČR-MO.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu
do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do
grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující
textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmovém
území Ministerstva obrany ČR”.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva
obrany ČR:
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů
(OP RLP) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území
(ÚAP - jev 102a), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb.
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení §
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z
důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových
staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů.
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v
terénu výškově omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené

Sp. zn.: 90085/20201150-OÚZ-PCE
23.11.2020
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Ministerstvo dopravy
ČR, Praha

11

Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Praha 1
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vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR a do
grafické části - koordinačního výkresu.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1
písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1
stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu
z pozice dotčeného orgánu.
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří
neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování
a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany
a bezpečnosti státu.
Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v kontinuitě na
vydané vyjádření MO-ČR k návrhu zadání ÚPD a poskytnuté údaje o území
úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů
ORP.
Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu ÚPD další
připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených vymezených území
MO-ČR do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o
provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném
zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících
strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k
ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO-ČR.
Vyjádření pořizovatele: požadavky Ministerstva obrany ČR jsou
zapracovány v textové části odůvodnění str. 65 – Požadavky z hlediska obrany
státu a v koordinačním výkrese je vyznačeno OP radaru PVO Polička a
v legendě je i výše požadovaný text.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu územního plánu Třebařov vydává stanovisko podle § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně
podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných
dálnic a silnic I. Třídy a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem
územního plánu Třebařov a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované
sítě nejsou dotčeny.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem
územního plánu Třebařov a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou
respektovány.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem
územního plánu Třebařov za následující podmínky:
- požadujeme zanést do textové i grafické části územního plánu
Třebařov nově vymezená ochranná pásma (dále jen „OP“) letiště Moravská
Třebová dle § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Ad) Letecká doprava
Řešené území zasahuje do OP veřejného vnitrostátního letiště
Moravská Třebová, a to konkrétně do OP s výškovým omezením staveb a do
OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN. Tato ochranná pásma
byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 14. 2. 2018 pod č. j. 10666-18701. Vzhledem k tomu, že v grafické části návrhu jsou stále zakreslena již
neplatná OP letiště, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka,
ve které požadujeme výše uvedená OP uvedeného letiště aktualizovat a
následně respektovat v plném rozsahu.
Vyjádření pořizovatele: požadavek Ministerstva dopravy na
zakreslení OP letiště Moravská Třebová je akceptován – dle aktuálních dat
ÚAP.
S návrhem souhlasíme.

727/2020-910-UPR/2
04.11.2020

MPO 587871/2020
16.10.2020
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14
15

Ministerstvo vnitra,
Praha
Ministerstvo ŽP ČR,
Hradec Králové

Státní pozemkový
úřad, Svitavy
MěÚ Moravská
Třebová

Nevyjádřilo se
K návrhu územního plánu Třebařov 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 obce
Třebařov nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde
stanoveno chráněné ložiskové území.

MZP/2020/550/1304Hd
ZN/MZP/2020/550/1
15.10.2020

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

S MUMT
29185/2020/OZP9
05.10.2020

Ochrana lesa
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. b)
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je
možné uskutečnit za těchto podmínek:
- Z podkladů návrhu územního plánu Třebařov je zřejmé, že má být dotčeno
ochranné pásmo pozemku určeného k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL").
Jedná se o dotčení ochranného pásma 50 m od okraje PUPFL z důvodu
uvažovaného záměru zástavby - plochy bydlení v rodinných domech
(označení lokality Z5). Jde o omezení, které vyplývá ze zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o lesích") a je nutno je při výstavbě nových objektů
respektovat z důvodu možného negativního působení staveb na les, a také
jako ochranu staveb před případnými škodami způsobenými lesními porosty.
Je tedy nutné zvolit lokalitu pro zástavbu tak, aby objekty na ní umístěné
byly svou polohou vzdáleny od lesního porostu min. 25-30 m (porostní výška
mýtného lesního porostu). Pouze v případě splnění této podmínky lze naše
vyjádření označit jako souhlasné.
Vyjádření pořizovatele: pro lokalitu Z5 je v textové části str. 8 určena
tato podmínka:
„lokalita částečně v ochranném pásmu lesa – k dotčení OP lesa
konkrétním umístěním stavby nebo jiným využitím území musí být vyžádán
souhlas orgánu státní správy lesů“
Památková péče
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
- Posoudit a definovat v textové a grafické části konkrétní urbanistické
hodnoty
 dle ÚAP (urbanistická osa vodního toku, centrum obce, území s
archeologickými nálezy)
 průhledové, pohledové osy
 pohledově související území
 typ, druh, zástavby, soubory staveb
 charakter a různorodost zástavby
- V textové a grafické části přesně definovat kulturní památky - konkrétně
areál základní školy - budova základní školy, oplocení, pomník padlým 1.
světové války
- V textové části definovat architektonicky a historicky významné stavby a
prvky - např. venkovská usedlost č. p. 77, kostel Nejsvětější Trojice, fara č.
p. 48, kříže, pomníky, boží muka, vodní díla.
Vyjádření pořizovatele: konkrétní urbanistické hodnoty jsou
v odůvodnění návrhu popsány – viz str. 47 - 49, v koordinačním výkrese jsou
památky a význačné stavby označeny.
Upozornění:
1. Odpadové hospodářství
- Doporučujeme:
- Vzhledem k případnému rozšíření zastavitelných ploch pro obytnou
zástavbu, požadujeme do návrhu územního plánu zapracovat místa
na umístění kontejnerů na směsný komunální odpad, míst na
separovaný sběr, případně plochy na umístění sezónních kontejnerů
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-

na další odpad. Důležitou možností, jak do budoucna kladně ovlivnit
odpadové hospodářství obce a předejít pozdějším problémům, je
požadovat již při zpracování územních plánu (jedná se převážně
výstavby větších obytných celků) zařazení míst na umístění
kontejnerů na různé druhy odpadů. V současné době je nalezení
vhodné lokality na umístění kontejnerů jedním z největších problémů
při rozšiřování sítě sběrných míst. Výše popsané opatření by mělo
výrazně přispět k řešení tohoto problému.
Zapracovat do návrhu zadání územního plánu obce Třebařov
odstranění nebo rekultivaci nelegálních skládek, které se v katastru
nebo v blízkosti obce nachází. Nelegální skládky jsou vedeny pod
evidenčním číslem 145, 287 a 435 v k. ú. Třebařov (dle místního
identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý Okresní
úřad Svitavy) - pokud již tyto nelegální skládky nebyly zrekultivovány
nebo odstraněny. Zapracování a lokalizace nelegální skládky a její
případné řešení, je důležitou součástí předcházení ohrožení životního
prostředí v případech, kdy by se nové zastavitelné plochy mohly
dotknout tohoto území.
Vyjádření pořizovatele: uvedeno v odůvodnění návrhu str. 55 –
odstraňování odpadů.

2. Ochrana lesa
- Pro realizaci staveb v ochr. pásmu PUPFL je třeba před vydáním
územního rozhodnutí mít souhlas orgánu státní správy lesů (v tomto
případě MěÚ Moravská Třebová, odboru životního prostředí) formou
závazného stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích. K
žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je třeba doložit
projektovou dokumentaci, z níž bude patrné, které pozemky určené k
plnění funkcí lesa budou uskutečněním záměru dotčeny a jakým
způsobem.
Vyjádření pořizovatele: viz výše.

16

Obec Třebařov

Nevyjádřila se

17

Obec Koruna

Nevyjádřila se

18

Nevyjádřila se

20

Obec Staré Město
Obec Rychnov na
Moravě
Obec Krasíkov

21

Obec Hynčina

Nevyjádřila se

22

Obec Žichlínek
GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem
Povodí Moravy, Brno

Nevyjádřila se

ČEPS, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.,
Dečín
T-mobile Czech
Republic a.s., Praha
České dráhy, a.s.,
Praha

Nevyjádřila se

19

23
24
25
26
27
28

Nevyjádřila se
Nevyjádřila se

Nevyjádřila se
Nevyjádřilo se

Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBAŘOV
Dále mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska, sousední obce připomínky
a oprávněný investor své námitky nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání
t.j. do 06.05.2021.
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Tabulka C1 - Vyhodnocení

stanovisek po veřejném projednání návrhu ÚP Třebařov

Č. Autor

Text / Stanovisko pořizovatele

Č.J./ Ze dne

1

KÚ Pk, odbor
rozvoje

Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu
územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu 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.

KrÚ 34092/2021
28.4.2021

2

KÚ Pk, odbor
dopravy
Pardubice
KÚ Pk, odbor ŽP a
zemědělství,
Pardubice

Nevyjádřil se

3

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 veřejného projednání návrhu územního plánu
Třebařov žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

KrÚ
35134/2021/OŽPZ/PI
29.04.2021

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Ziková)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též
„OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně
přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu územního plánu Třebařov (dále též
„Návrh“), (ve fázi pro veřejné projednání) následující stanovisko:
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, přírodní
rezervace a přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné
připomínky:
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:
Předloženým Návrhem je řešeno katastrální území Třebařov.
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 nezasahují žádné prvky územního systému ekologické
stability (dále též „ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně.
Do předmětného území částečně zasahuje evropsky významná lokalita
Rychnovský vrch.
Předložený Návrh tuto skutečnost 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.
Krajský úřad nemá ze zájmového území informace o výskytech zvláště
chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou evidovány z
tohoto území záznamy o zvláště chráněných druzích, u kterých by mohlo dojít
realizací záměrů, jež předložený Návrh v území připouští ke škodlivému zásahu
do jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.
OOP posoudil předložený návrh územního plánu Třebařov, jeho cíle,
vymezení ploch s rozdílným využitím a dospěl k závěru, že tento koncepční
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materiál bude mít negativní vliv na výše uvedené zájmy ochrany přírody, a
proto uplatnil k předloženému návrhu výše uvedené 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. Boukal,
Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“),
posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Třebařov, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného
řešení na OZPF ve vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění
OZPF, v platném znění.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 14,7755 ha, z toho:
 Lokality: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12, P13,
P14, Z01, Z02, Z04, Z05, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 - rozloha 9,6551 ha.
Využití je možné pro bydlení.
 Lokality: P07, Z11 - rozloha 0,5100 ha. Využití je možné pro občanskou
vybavenost.
 Lokalita: K02 - rozloha 1,9863 ha. Využití je možné pro rekreaci.
 Lokality: Z07, Z09, Z10 - rozloha 2,6241 ha. Využití je možné pro výrobu a
skladování.
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.
ODŮVODNĚNÍ
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 (zde lokality č. K02, P01, P02, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12,
Z01, Z02, Z04, Z07, Z09, Z10, Z13, Z14, Z15, Z17).
U lokality č. Z09 (zeleň) byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Lokalita
se nachází ve stávající zástavbě, je malého rozsahu, ohraničená komunikacemi
a plochou výroby.
U lokalit č. P03, P13, P14, Z05, Z16 (bydlení), P07 (občanská vybavenost) byla
shledána převaha jiného veřejného zájmu. Jedná se o plochy ve stávající
zástavbě, ohraničené komunikacemi a zástavbou rodinných domů a ostatními
plochami.
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 územního plánu Třebařov připomínky. Dle odůvodnění kap.
„14.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa“ návrh ÚP nepředpokládá zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.
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4
5
6

Hasičský záchranný
sbor Pk, Svitavy
Krajská hygienická
stanice Pk, Svitavy

Souhlasné stanovisko
KHS s návrhem územního plánu Třebařov s o u h l a s í.

Obvodní bánskýOBÚ v OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k vámi zaslanému návrhu, jelikož na
úřad, Hradec
pozemcích v dotčeném katastrálním území není podle evidence vedené zdejším
Králové
úřadem stanoven žádný dobývací prostor.

HSPA-347-11/2021
12.04.2021
KHSPA
05162/2021/HOK-Sy ,
03.05.2021
SBS 11824/2021/OBÚ09/1
29.03.2021

Podle dostupných informací není v předmětném katastrálním území stanoveno
ani chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci CHLÚ vede
Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo životního prostředí bylo obesláno.

7
8

9
10

11
12

Státní energetická
inspekce, Pardubice
Státní úřad pro
jadernou
bezpečnost
Hradec Králové
Ministerstvo obrany
ČR, Pardubice
Ministerstvo
dopravy ČR, Praha

Nevyjádřila se

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu, Praha 1
Ministerstvo vnitra,
Praha

Nevyjádřilo se
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Nevyjádřil se

Nevyjádřilo se
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle §
56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k říze ní o návrhu územního plánu Třebařov vydává stanovisko podle § 4
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle §
149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a
silnic I. třídy a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního
plánu Třebařov a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované sítě nejsou
dotčeny.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního
plánu Třebařov a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou
respektovány.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního
plánu Třebařov za následující podmínky:
- požadujeme zanést do grafické části územního plánu Třebařov ochranné
pásmo (dále jen „OP“) s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN letiště
Moravská Třebová dle § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Ad) Letecká doprava
K návrhu územního plánu jsme se vyjádřili stanoviskem č. j. 727/2020-910UPR/2 ze dne 04. 11. 2020, ve kterém jsme požadovali zanést do textové i
grafické části územního plánu Třebařov nově vymezená OP letiště Moravská
Třebová.
Řešené území zasahuje do OP veřejného vnitrostátního letiště Moravská
Třebová, a to konkrétně do OP s výškovým omezením staveb a do OP s
omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN. Tato ochranná pásma byla
vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 14. 2. 2018 pod č. j. 10666-18-701.
Vzhledem k tomu, že v grafické části návrhu územního plánu není zakresleno
předmětné OP letiště, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka.
Vyjádření pořizovatele: Po dohodě s dotčeným orgánem byla ochranná pásma
doplněna do koordinačního výkresu. V textové části v odůvodnění je popis
uveden v kap.9, podkap. Ochranná pásma (str. 66)

MD-12273/2021910/2
26.04.2021

Nevyjádřilo se
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13
14

15

Ministerstvo ŽP ČR,
Hradec Králové
Státní pozemkový
úřad, Svitavy

MěÚ Moravská
Třebová

Nevyjádřilo se
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a
podle § 19 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“), nemá k částem řešení, které byly od společného jednání o návrhu
ÚP Třebařov změněny, připomínky
MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
- Z hlediska ochrany přírody je nutno respektovat skladebné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES) v řešeném území a významné krajinné
prvky dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (především vodní toky, rybníky,
údolní nivy).
- Doporučujeme průběžně doplňovat liniové výsadby dřevin podél polních cest a
realizovat doporučené opatření k ochraně ZPF (průlehy, zatravněné pásy apod.)
Vyjádření pořizovatele: Skladební prvky ÚSES jsou respektovány –
odůvodnění kap. 9, podkap. „ÚSES“. Doporučení realizace opatření k ochraně
ZPF je zapracováno v odůvodnění – kap. 9, podkap. „Protierozní opatření“

SPU
105920/2021/544100/Ml
30.04.2021

S MUMT
09090/2021/OZP9
06.05.2021

2. Odpadové hospodářství
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 1 písm. e) zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
odpadech"), nejsou záměrem dotčeny.
3. Ochrana lesa
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit
za těchto podmínek:
- K danému návrhu zadání ÚPO Třebařov s vyznačenými změnami zůstává
nadále v platnosti naše původní stanovisko.
Vyjádření pořizovatele: pro lokalitu Z5 je v textové části str. 8 určena tato
podmínka:
„lokalita částečně v ochranném pásmu lesa – k dotčení OP lesa konkrétním
umístěním stavby nebo jiným využitím území musí být vyžádán souhlas orgánu
státní správy lesů“. A dále jsou stanoveny požadavky v kap. 14.2 odůvodnění.
4. Ochrana zemědělského půdního fondu
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou
záměrem dotčeny.
5. Ochrana vod
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
6. Doprava na pozemních komunikacích
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.
Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
7. Památková péče
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou
záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
Upozornění:
1. Ochrana zemědělského půdního fondu
- Dle ustanovení § 17a odst. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, je

09 / 2021

36

Odůvodnění ÚP TŘEBAŘOV

dotčeným orgánem krajský úřad, který vydává stanovisko k územně plánovací
dokumentaci dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
2. Ochrana vod
- Upozorňujeme na kritické úseky v době přívalových dešťů se stokem velkého
množství povrchových vod způsobujících škody v obci. V této souvislosti
doporučujeme problém řešit nejen v textové části zmíněnými drátokamennými
konstrukcemi ve vodních korytech, ale především řešením ploch, ze kterých
dochází k soutoku vod, a to řešením přímo na polích v úrovni nad obcí, kde je v
souladu s § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, nutné zajistit, aby voda v maximálně možné míře zůstala na ploše těchto
pozemků, popřípadě byla navedena do okolí tak, aby nedocházelo k ohrožování
okolních nemovitostí a životního prostředí.
- Dále upozorňujeme, že v této době dochází ke změně v rozsahu záplavového
území v lokalitě obce Třebařov, proto je vhodné sladit aktuální mapy se
záplavovým územím po ověření u správce povodí, kterým je Povodí Moravy s. p.
Vyjádření pořizovatele: Ochrana před přívalovými dešti je zapracována v
odůvodnění – kap. 9, podkap. „Protierozní opatření“. Aktualizovat mapový
podklad na základě zatím jenom navrženého a projednávaného záplavového
území Třebařovského potoka není podle právních předpisů možné. Zapracovat
můžeme až vyhlášené záplavové území. Povodí Moravy bylo obesláno.

16

Obec Třebařov

Nevyjádřila se

17

Obec Koruna

Nevyjádřila se

18

Nevyjádřila se

20

Obec Staré Město
Obec Rychnov na
Moravě
Obec Krasíkov

21

Obec Hynčina

Nevyjádřila se

22

Obec Žichlínek
GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem
Povodí Moravy,
Brno
ČEPS, a.s.
ČEZ Distribuce,
a.s., Dečín
T-mobile Czech
Republic a.s., Praha
České dráhy, a.s.,
Praha

Nevyjádřila se

19

23
24
25
26
27
28

Nevyjádřila se
Nevyjádřila se

Nevyjádřila se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBAŘOV
Dále mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska, sousední obce připomínky
a oprávněný investor své námitky nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného
veřejného projednání t.j. do 06.09.2021.
Tabulka D

Vyhodnocení stanovisek po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Třebařov
Č. Autor
Text / Stanovisko pořizovatele
Č.J./ Ze dne
1

KÚ Pk, odbor
rozvoje
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Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu
územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu 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.

KrÚ 64736/2021
25.08.2021
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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 oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Třebařov žádné
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

KrÚ
35134/2021/OŽPZ/PI
29.04.2021

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Ziková)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOP“),
v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k
předloženému návrhu územního plánu Třebařov (dále též „Návrh“), (ve fázi pro
veřejné projednání) následující stanovisko:
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní parky, přírodní
rezervace a přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné
připomínky:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Třebařov, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného
řešení na OZPF ve vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění
OZPF, v platném znění.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 14,7755 ha, z toho:
 Lokality: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14,
Z01, Z02, Z04, Z05, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17 - rozloha 9,6551 ha. Využití je
možné pro bydlení.
 Lokality: P07, Z11 - rozloha 0,5100 ha. Využití je možné pro občanskou
vybavenost.
 Lokalita: K02 - rozloha 1,9863 ha. Využití je možné pro rekreaci.
 Lokality: Z07, Z09, Z10 - rozloha 2,6241 ha. Využití je možné pro výrobu a
skladování.
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.
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 územního plánu Třebařov připomínky. Dle odůvodnění kap.
„14.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa“ návrh ÚP nepředpokládá zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa.

4
5
6
7

Hasičský
záchranný sbor Pk,
Svitavy
Krajská hygienická
stanice Pk, Svitavy

Souhlasné stanovisko

HSPA-347-21/2021
04.08.2021

KHS s návrhem územního plánu Třebařov s o u h l a s í.

KHSPA
14315/2021/HOK-Sy ,
30.08.2021

Obvodní bánský
úřad, Hradec
Králové
Státní energetická
inspekce,
Pardubice

Nevyjádřil se
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8

Státní úřad pro
jadernou
bezpečnost
Hradec Králové
Ministerstvo obrany
ČR, Pardubice
Ministerstvo
dopravy ČR, Praha
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu, Praha 1
Ministerstvo vnitra,
Praha
Ministerstvo ŽP
ČR, Hradec
Králové
Státní pozemkový
úřad, Svitavy
MěÚ Moravská
Třebová

Nevyjádřil se

16

Obec Třebařov

Nevyjádřila se

17

Obec Koruna

Nevyjádřila se

18

Nevyjádřila se

20

Obec Staré Město
Obec Rychnov na
Moravě
Obec Krasíkov

21

Obec Hynčina

Nevyjádřila se

22

Obec Žichlínek
GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem
Povodí Moravy,
Brno
ČEPS, a.s.
ČEZ Distribuce,
a.s., Dečín
T-mobile Czech
Republic a.s.,
Praha
České dráhy, a.s.,
Praha

Nevyjádřila se

9
10
11
12
13
14
15

19

23
24
25
26
27
28
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Nevyjádřilo se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřil se
MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny, Odpadové hospodářství, Ochrana lesa, Ochrana
zemědělského půdního fondu, Ochrana vod, Doprava na pozemních komunikacích,
Památková péče – bez připomínek

S MUMT
23147/2021/OZP9
03.09.2021

Nevyjádřila se
Nevyjádřila se

Nevyjádřila se
Nevyjádřilo se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
Nevyjádřila se
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7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Třebařov podle §
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) dne 20.11.2019, číslo usnesení 118T/201119.
Toto Zadání bylo jako celek splněno, dílčí úpravy při formulování koncepce ÚP byly průběžně
konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem, kterým byl starosta obce p. Josef
Švichký.
Komentář ke splnění konkrétních úkolů z jednotlivých bodů Zadání:
a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
a.1) - Požadavky na urbanistickou koncepci
a.1.1 - Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.1.2 - Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané krajem
Podrobný komentář k souladu ÚP Třebařov s PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje je uveden
v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD
vydanou Krajem“
a.1.3 - Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
-

respektovány jsou veškeré stávající limity využití řešeného území dle příslušných
výkresů ÚAP Moravská Třebová
respektovány, vymezeny a příp. zpřesněny jsou nadmístní záměry v území (viz. soulad
se ZÚR Pk)
řešení problémů, vyplývajících z RURÚ je podrobně popsáno v kap. 3.4 „Vyhodnocení
souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“

a.1.4 - Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
Požadavky na urbanistickou koncepci:
-

-

-

Vymezeny jsou jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Byla posouzena
aktuální potřeba návrhu nových ploch – převážná většina rozvojových ploch je
převazta z platného ÚPO, nově navržené lokality jsou popsány v kap. 9 Komplexní
zdůvodnění přijatého řešení
Ráz původní urbanistické struktury je respektován, část návrhových ploch je situována
do míst původní, dnes již zaniklé zástavby.
Rozsah zastavitelných a přestavbových ploch je vymezen s ohledem na rozvojový
potenciál řešeného území a předpokládané demografické trendy. Žádná plocha není
situována volně v krajině, navrženo je celkem 13 přestavbových lokalit uvnitř
zastavěného území, zastavitelné plochy navazují přímo na hranici zastavěného území.
Část lokalit je navržena na stávajících nezemědělských půdách.
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-

-

-

-

-

Při vymezování zastavitelných ploch v maximální míře respektovat morfologii terénu a
historicky vytvořenou urbanistickou strukturu sídla tak, aby budoucí výstavba přispívala
k vytváření nové a soudobé identity prostoru při respektování prostorových vazeb
s původní zástavbou.
Stanoveny jsou podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití, přípustného, nepřípustného využití, popř. podmíněně
přípustného využití těchto ploch.
Koeficient zastavění pro využití lokalit nebyl uplatněn.
Zastavěná území byla vymezena podle § 58 stavebního zákona v souladu s aktuálním
stavem území a na podkladě aktuální mapy KN.
Funkční využití ploch bylo aktualizováno v souladu se stavebním zákonem a
Metodickým pokynem MMR ČR „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24.
10. 2019. Vymezené zastavitelné plochy z původní ÚPD, u kterých trvají záměry
vlastníků pozemků na jejich využití, byly převzaty.
Výstavba nových bytových domů je zařazena mezi přípustné využití ve
stabilizovaných plochách BV, v návrhových plochách je umožněna výstavba pouze
rodinných domů.
Rozvojové plochy pro výrobu i zemědělství Z6-Z10 byly vymezeny v severní části
obce, většinou v návaznosti na stávající plochy výroby

Požadavky na ochranu kulturních, urbanistických a architektonických hodnot:

-

celé řešené území je považováno za území s archeologickými nálezy (ÚAN), což je
uvedeno v textové i výkresové části
nemovité kulturní památky jsou respektovány
kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty obce jsou zapracovány v souladu
s ÚAP
podmínky využití a podmínky plošného i prostorového uspořádání ploch jsou uvedeny
v kap. 3 a 6 ÚP.

Požadavky ze zvláštních právních předpisů:
-

-

V ÚP není uvažováno s konkrétní funkční náplní ploch výroby, obecně jsou
formulovány podmínky jejich využití v kap. 6 ÚP. Lokality navazují na stávající plochy
výroby, v sousedství s plochami bydlení jsou navrženy pouze lok. Z6 a Z8 pro drobnou
výrobu a služby.
V řešeném území se nachází infrastruktura a zařízení Ministerstva obrany ČR.
Požadavky MO ČR jsou respektovány v textové i grafické části návrhu.
Návrh ÚP je koordinován s ÚPD sousedních obcí - podrobně popsáno v kap. 3.4
„Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“

a.2) - Požadavky koncepci veřejné infrastruktury
a.2.1 Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
a.2.1.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.2.1.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané Krajem
-

Podrobný komentář k souladu ÚP Třebařov s PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje je
uveden v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
a ÚPD vydanou Krajem“

09 / 2021

41

Odůvodnění ÚP TŘEBAŘOV

a.2.1.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
-

řešení problémů, vyplývajících z RURÚ je podrobně popsáno v kap. 3.4 „Vyhodnocení
souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“

a.2.1.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
a.2.1.4.1. Silniční doprava
-

-

-

stávající silnice II/368, III/3688, III/3689, III/36822 jsou respektovány, stejně jako místní
a účelové komunikace
nové místní komunikace (zejména v nových lokalitách) a odstavné plochy v ÚP
navrženy nebyly, pro jejich situování jsou vytvořeny podmínky v regulativech
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (kap.6 ÚP).
doplnění sítě účelových komunikací bylo navrženo v souladu se zpracovaným
projektem „KPÚ Třebařov“.
plochy dopravní infrastruktury samostatně vymezeny nejsou
počet komunikačních napojení na stávající silnice bude minimalizován . to se týká
rozsáhlejších rozvojových ploch a následných řízení
předpoklady pro případné umístění nových inženýrských sítí mimo silnice jsou
vytvořeny – viz. kap. 6 ÚP
dostatečné odstavné a parkovací plochy v místech soustřeďování občanů samostatně
vymezeny nejsou – jejich zřízení je však možné v rámci přípustného využití ploch
s rozdílným způsobem využití
parkování automobilů vlastníků domů ÚP neřeší – návrh náleží následným
dokumentacím
a.2.1.4.2. Železniční doprava

- dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 270 (Praha –) Česká Třebová – Přerov –
Bohumín, zařazena do kategorie dráhy celostátní je respektována včetně OP
- v OP dráhy nejsou situovány žádné rozvojové plochy
Požadavky ze zvláštních právních předpisů:
-

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště Moravská Třebová, které je
respektováno v textové i grafické části návrhu

a.2.2 Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu
a.2.2.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.2.2.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané Krajem
-

Podrobný komentář k souladu ÚP Třebařov s PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje je
uveden v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
a ÚPD vydanou Krajem“
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a.2.2.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
-

řešení problémů, vyplývajících z RURÚ je podrobně popsáno v kap. 3.4 „Vyhodnocení
souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“

a.2.2.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
a.2.2.4.1 Zásobování vodou:
- koncepce zásobování vodou je v souladu s PRVK Pk – podrobně viz. kap. 4.2 ÚP –
Technická infrastruktura
a.2.2.4.2. Odkanalizování:
- koncepce odkanalizování je v souladu s PRVK Pk, – podrobně viz. kap. 4.2 ÚP – Technická
infrastruktura a kap. 9 Odůvodnění ÚP - Komplexní zdůvodnění…, část Kanalizace.
- podmínky odvodu dešťových vod jsou uvedeny v kap. 4.2.2 ÚP - Kanalizace
a.2.2.4.3. Energetika, spoje:
- koncepce elektrorozvodů a zásobování jednotlivých lokalit je uvedena v kap. 4.2.3 ÚP a
kap.9 Odůvodnění ÚP (Komplexní zdůvodnění…, část Elektrorozvody).
a.2.2.4.4. Zásobování plynem:
- stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem jsou
respektována a zakreslena dle předaných podkladů (ÚAP).
a.2.2.4.5. Odpadové hospodářství:
-

zvláštní plochu pro umístění sběrného dvora nebylo nutné navrhovat, organizace sběru
odpadu je stabilizována

-

sběrná místa tříděného odpadu jsou zakreslena v koordinačním výkrese.

-

dle místního identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý Okresní úřad
Svitavy jsou v řešeném území evidovány nelegální skládky (pod evidenčním číslem
145, 287, 435). Tyto skládky byly již v minulosti zrekultivovány nebo odstraněny, proto
tyto lokality v koordinačním výkrese již zakresleny nejsou.

a.2.3 Požadavky na veřejné občanské vybavení
a.2.3.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.2.3.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané Krajem
Požadavky nebyly stanoveny
a.2.3.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
Požadavky nebyly stanoveny
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a.2.3.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
- plochy občanské vybavenosti byly prověřeny, navrženy jsou další lokality Z11 a P7
- lokality pro speciální služby (např. soukromé ordinace) nebyly navrženy, je možné využít
ploch OV, OM, BV
- rozvoj drobných zařízení obchodu, služeb nebo stravování v obci je umožněn v rámci
přípustného využití v plochách bydlení
- pro sport je navržena lok. Z11, jako rekreační oddechová plocha lok. K2.
a.2.4 Požadavky na veřejná prostranství
a.2.4.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.2.4.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané Krajem
a.2.4.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
Požadavky nebyly stanoveny
a.2.4.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
- samostatně jsou vymezeny významné stávající plochy veřejných prostranství, nové plochy
navrženy nejsou
- umístění chodníků podél silnic a místních komunikací je možné jak v rámci ploch veřejných
prostranství (PV), ploch pro dopravu (DS), tak přilehlých ploch bydlení (BV)

a.3) - Požadavky koncepci uspořádání krajiny
a.3.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
a.3.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚPD vydané Krajem
Podrobný komentář k souladu ÚP Třebařov s PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje je uveden
v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD
vydanou Krajem“
a.3.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
- řešení požadavků, vyplývajících z ÚAP (RURÚ) je podrobně popsáno v kap. 3.4
„Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“
a.3.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
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Požadavky na koncepci uspořádání krajiny:
-

-

-

-

-

prvky původního krajinného rázu jsou chráněny, v podmínkách využití ploch
nezastavěného území jsou vytvořeny podmínky pro zachování a ochranu přírodních a
krajinných hodnot, které se v řešeném území nachází.
podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných
ploch jsou nastaveny tak, aby byla zajištěna hospodárnost jejich využití, a aby byly
minimalizovány negativní dopady zástavby na krajinný ráz.
Vyznačeny a respektovány jsou prvky lokálního ÚSES, vymezeny v souladu
s projektem KPÚ Třebařov. Na hranicích k. ú . je zajištěna jejich návaznost na
sousední území.
registrované VKP jsou vyznačeny a respektovány
podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod byly vyhodnoceny a stanoveny v KPÚ Třebařov a do ÚP jsou tyto
závěry zapracovány.
Obnova cest, prostupnost krajiny apod. byly předmětem KPÚ Třebařov a v ÚP je PSZ
respektován
stávající účelové komunikace zajišťující přístup k zemědělsky obhospodařovaným
pozemkům a průchodnost krajiny jsou respektovány.
V plochách nezastavěného území NP (plochy přírodní) je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je uedeno v kap. 13
Odůvodnění ÚP.
významné linie vzrostlé zeleně a významná solitérní zeleň utvářející obraz a charakter
území jsou respektovány

Požadavky ze zvláštních právních předpisů:
- významné krajinné prvky ze zákona - lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky a jezera
jsou respektovány, stejně jako registrované VKP
- problematika předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL je uvedena
v samostatné kapitole 14 Odůvodnění ÚP
Požadavky z Územní studie krajiny:
- návrhové plochy pro bydlení, které jsou mimo zastavěné území (zastavitelné plochy)
jsou situované v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, často v místech
původního, dnes zaniklého zastavění.
- Protipovodňová opatření jsou řešena v KPÚ Třebařov a jejich vymezení ÚP respektuje.
V souladu s nadřazenou ÚPD – ZÚR PK je v sebverní části vymezena plocha Poldru
Třebařov“, ozn. K1. Ve vymezeném záplavovém území při Q100 Moravské Sázavy
nejsou navrženy žádné plochy změn, v zápl. území Třebařovského potoka se
nacházejí přestavbové plochy P1 (zcela), P3 a P14 (pouze okrajově).rozčlenění
velkých bloků orné půdy je řešeno v KPÚ Třebařov.
- Změny v krajině respektují zpracovaný projekt pozemkových úprav KPÚ Třebařov.
Další doplňování zeleně v krajině (remízy, stromořadí apod. je možné v souladu
s přípustným využitím ploch v nezastavěném území.
Požadavky Státního pozemkového úřadu Svitavy
-

prvky společných zařízení vymezených v plánu společných zařízení v rámci KPÚ
Třebařov jsou převzaty
pro grafickou část návrhu územního plánu obce je použita platná digitální katastrální
mapa (DKM)
stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), jsou respektovány a
zapracovány do koordinačního výkresu.
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b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT
b.1, b.2, b.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z PUR ČR, ZUR Pk a ÚAP

- požadavky nebyly stanoveny, podrobný komentář k souladu s ÚP Třebařov je uveden
v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD
vydanou Krajem“
b.4
Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
- požadavky nebyly stanoveny. Na základě výsledků společného projednání návrhu územního
plánu bylo rozhodnuto o zařazení rozvojové lokality Z12 a části lokality Z16 do ploch územních
rezerv R1 a R2 - pro „bydlení venkovské“.
c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ
UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje

c.1
-

požadavky nebyly stanoveny

c.2
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané
krajem
Jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze práva k pozemkům vyvlastnit, je v souladu se
ZÚR PK označena:
-

stavba protipovodňové ochrany „Poldr Třebařov; tok: Moravská Sázava, PPO3“,
návrhu ÚP ozn. K1.

c.3
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně doplňujících
průzkumů a rozborů
-

požadavky nebyly stanoveny

c.4
Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o
uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
-

jako veřejně prospěšná stavba s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch
obce je označena lokalita P7 pro veřejnou občanskou vybavenost

-

pozemky k založení územního systému ekologické stability nebyly jako veřejně
prospěšná opatření vyznačeny, vzhledem k tomu, že pro většinu z nich jsou již
vymezeny pozemky, a to ve vlastnictví obce.
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d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
- plochy, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci vymezeny nebyly.
e) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
- požadavek na vypracování variantního řešení nebyl stanoven, varianty tudíž nebyly
zpracovány.

f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU
VYHOTOVENÍ
- obsah územního plánu a jeho odůvodnění je zpracován v souladu s přílohou č.7 vyhlášky
č.500/2006 Sb. o ÚAP, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
- požadovaná forma zpracování je dodržena, dokumentace je zpracována digitálně v souladu
se stavebním zákonem a Metodickým pokynem MMR ČR „Standard vybraných částí
územního plánu“, verze 24. 10. 2019.
g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Požadavky nebyly uplatněny, dle stanoviska Kr. úřadu:
- předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani EVL
- není požadováno vyhodnocení vlivu na životní prostředí

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, územní plán Třebařov
neobsahuje.
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Řešené území se nenachází v žádné rozvojové ose nebo oblasti.
Územím prochází komunikace II/368, silnice III. tř. a železniční trať č. 270 Česká Třebová –
Přerov, které zajišťují spojení s okolními obcemi i vyššími centry osídlení jako jsou města
Moravská Třebová, Svitavy nebo Mohelnice. V obci jsou zajištěny základní funkce (obecní
úřad, základní a mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice, sportovní areál, hostinec,
obchod).
Z hlediska vybavenosti technickou infrastrukturou je v současnosti obec vybavena veřejným
vodovodem, kanalizací, elektrorozvody NN a STL plynovodu.
Hlavní rozvojový potenciál území spočívá v dopravní dostupnosti a dosažitelnosti okolních
větších sídel a v její lokalizaci v kvalitním prostředí. Z hlediska demografického je počet
obyvatel v obci v posledních 15 letech přibližně na stálé úrovni.
Třebařov se nachází cca 8 km severně od města Moravská Třebová. V severní části navazuje
téměř souvislou zástavbou na obce Krasíkov a Tatenice, na hranici okresu Ústí nad Orlicí.
Východní hranicí sousedí s okresem Šumperk, Olomoucký kraj. Převážně zemědělská obec s
nadmořskou výškou kolem 350 m se rozkládá na západním okraji Zábřežské vrchoviny, pro
kterou jsou typická hluboko zaříznutá údolí (kolem Ospitského potoka), lesní komplexy, na
jejichž vrcholech jsou časté skalní útvary.
Třebařov tvoří protáhlá obec s vesnickou zástavbou situovanou podél silnice II/368, mírně se
svažující k severu. Obcí protéká Třebařovský potok, který se vlévá při severní hranici k. ú. do
Moravské Sázavy.
Cílem urbanistického řešení je doplnění a rozvoj stávající struktury území, návaznost na
aktuální části urb. koncepce předchozího ÚPO, zapracování reálných aktuálních požadavků
na využití pozemků a stanovení funkčního využití ploch v k.ú.
Při návrhu zastavitelných ploch byly respektovány obecné principy jako: nevymezovat tyto
plochy v lokalitách, kde by mohly být v kolizi s prvky ÚSES, ve významných pohledových
osách a průhledech, v plochách, kde by mohla být narušena urbanistická celistvost zástavby,
v plochách nevhodně zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastavěné území, v
plochách navržených prvků vyplývajících z nadřazené ÚPD apod.
Vymezení rozvojových ploch vycházelo z těchto předpokladů, principů a konkrétních
podmínek:
- zastavěné území vykazuje místy poměrně vysokou koncentraci staveb, která novou výstavbu
umožňuje ve větším rozsahu jen v omezené míře, zároveň se obec snaží o vytvoření
stavebních příležitostí a podporuje růst a rozvoj zástavby.
- respektovat většinu vhodných návrhových ploch a odpovídající funkční zařazení stávajících
pozemků vedených ve zpracovaném ÚPO, v zájmu zajištění kontinuity územního plánování
v řešeném území
- vytvořit dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby při respektování
historicky utvářeného půdorysu a vnitřní urbanistické struktury obce.
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- rozvojovými plochami navazovat na zastavěné území bez vytváření nových izolovaných
lokalit osídlení v krajině
- rozvojové plochy navrhovat s ohledem na reálnou dopravní návaznost na dopravní systém
v obci a možnost napojení na základní sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, STL
plynovod, NN elektro).
Návaznost na předchozí územní plán – ÚPO Třebařov
- na základě změn, které nastaly ve způsobu vymezení zastavěného území dle aktuální
legislativy, se některé pozemky staly nově součástí zastavěného území.
- pozemky jsou zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití dle platného stavebního
zákona a Metodického pokynu MMR ČR „Standard vybraných částí územního plánu“, verze
24. 10. 2019.
- vymezení některých drobných návrhových ploch bylo přehodnoceno a příslušné pozemky
byly zařazeny do ploch stabilizovaných ( Z3, Z6, Z7, Z40,…).
- zastavěné lokality byly zařazeny do stabilizovaných ploch (zastavěného území) z důvodu
jejich využití (ZM/1.1, ZM/1.2, ZM/1.3, ZM/1.4, Z20,…)
- nebyla převzata lokalita Z26 pro obecní ČOV, odpadní vody jsou likvidovány na ČOV
Tatenice
- většina ostatních rozvojových ploch byla převzata do nového územního plánu – ÚP Třebařov

- Popis změn navrženého řešení
Změny, které byly v upraveném návrhu ÚP provedeny na základě „ Vyhodnocení
stanovisek po společném projednání návrhu ÚP Třebařov: “
-

návrhové zastavitelné lokality Z3, Z8 a Z12 byly z návrhu vypuštěny

-

rozsah návrhových lokalit Z6 a Z16 byl redukován

-

zbývající část lokality Z16 a lokalita Z12 byly zařazeny do územní rezervy pro plochy
bydlení (BV) - R1 a R2.

-

pro využití lokality Z5 byla dle požadavku KHS doplněna podmínka jejího využití
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy

-

v části Odůvodnění byl doplněn výčet a popis kulturních památek a dalších
významných staveb vč. jejich vyznačení v koordinačním výkrese.

-

v části Odůvodnění byly aktualizovány „Požadavky z hlediska obrany státu“ a doplněn
popis ochranného pásmo veřejného vnitrostátního letiště Moravská Třebová

-

aktualizovány byl kapitoly vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF a PUPFL.
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Změny, které byly v upraveném návrhu pro opakované VP provedeny na základě
„Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu ÚP Třebařov: “

-

na základě vyhodnocení námitek byly pozemky p.č. 6449 a 6452 zařazeny do
stávajících ploch s rozdílným způsobem využití „MNpz - plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní a zemědělské“.
V návaznosti na výše uvedenou úpravu bylo přehodnoceno i zařazení několika dalších
navazujících pozemků takto:
- p.č. 6460 z ploch ZS (zeleň sídelní) do ploch „MNpz - plochy smíšené nezastavěného
území – přírodní a zemědělské“.
- p.č. 6456 a 6457 z ploch ZS (zeleň sídelní) do ploch ZZ (zeleň – zahrady a sady)
- p.č. 1819/3 z ploch ZS (zeleň sídelní) do ploch OV (občanské vybavení – veřejné)

-

v souladu s Metodickým pokynem MMR ČR „Standard vybraných částí územního
plánu“, verze 24. 10. 2019 byla v návaznosti na výše popsané úpravy opravena v této
části obce hranice zastavěného území

-

do koordinačního výkresu byla dle požadavku DOSS doplněna OP veřejného
vnitrostátního letiště Moravská Třebová, a to OP s výškovým omezením staveb a OP s
omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN

-

během projednávání upraveného návrhu ÚP bylo stanoveno záplavové území vč.
aktivní zóny Třebařovského potoka – hranice Q100 a aktivní zóny byly doplněny do
koordinačního výkresu.

-

na základě stanovení záplavového území Třebařovského potoka byla informace o jeho
existenci doplněna do specifických podmínek ploch P1, P3 a P14.

- Zásady funkční a prostorové regulace
- jednotlivé záměry v řešeném území a jejich soulad s koncepcí územního plánu budou
posuzovány individuálně s cílem respektovat a vhodně doplňovat charakter navazující okolní
zástavby. Posuzování záměrů bude provádět příslušný stavební úřad.
a) funkční regulace
- je stanovena pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití - v kap.6 ÚP.
- stavby, zařízení nebo funkční využití neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich
využití, posuzují příslušný stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek, a
v případě, že neshledají závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, budou
tyto považovány za přípustné.
- výstavba a zřizování bytových domů je přípustné pouze v stabilizovaných plochách funkce
BV, výjimkou je drobná plocha při hranici s k.ú. Petrušov – zde je zřízení bytového domu
nepřípustné.
- stavby, zařízení a jiná opatření v nezastavěném území podle §18, odst.5 Zák. č. 183/2006
Sb. (stavební zákon) ÚP Třebařov (s výjimkou ploch NP a MN.pzw) nevylučuje – při splnění
upřesňujících podmínek stanovených pro jednotlivé funkční plochy, uvedených v kap. 6 ÚP.
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- v plochách přírodních (NP) jsou tyto stavby, zařízení a jiná opatření vyloučeny z toho
důvodu, že se jedná o zvláště chráněné plochy - prvky lokálního a regionálního ÚSES
(biocentra), u kterých je ve veřejném zájmu zachování jejich přírodního charakteru bez
jakýchkoli rušivých vlivů, v plochách MN.pzw z toho důvodu, že se jedná o potenciálně
zaplavenou plochu (Poldr Třebařov – lok. K1).

b) prostorová regulace
- pro většinu rozvojových ploch (bydlení, rekreace, obč. vybavenost, výroba) jsou stanoveny
základní zásady prostorové regulace, zdůrazňující návaznost na okolní zastavění – kap.6
(Stanovení podmínek pro využití ploch….), příp. i v kap. 3.2 ÚP (Vymezení zastavitelných a
přestavbových ploch).
- pro stávající plochy - zastavěné území - podmínky prostorové regulace územním plánem
jsou stanoveny obecně a záměry tak budou posuzovány individuálně. Pouze v případě
bytových domů v plochách BV je stanovena podmínka prostorové regulace, vylučující
zvyšování jejich podlažnosti.
- ÚP nestanovuje konkrétní závazné využití návrhových lokalit nad rámec uvedený v textové
části územního plánu, konkrétně v případě ploch pro rozvoj bydlení počty RD, příp. rozsah
veřejných ploch, ze kterých by bylo možné stanovit přesné nároky na technickou
infrastrukturu. V následujících kapitolách, které popisují nároky na technickou infrastrukturu je
uváděný počet RD pouze orientační a nezávazný.
c) ochrana hodnot území
1. stabilizováno je veřejné prostranství – náves p. č. 2179/1 v severní části obce - jako
významný prvek urbanistického charakteru sídla
2. vyznačeno je centrum obce – jako kulturně historická hodnota - urbanisticky významný
kompoziční prvek
3. chránit architektonické a kulturní hodnoty
- nemovité kulturní památky:
▪ Kostel klášterní (Augustiánský klášter Koruna P. Marie)
▪ Sousoší Nejsvětější Trojice (se sochami P.Marie a sv.Floriána)
▪ areál základní školy (budova, oplocení a pomník padlým z I. sv. války)
- ostatní památky a historicky významné stavby:
▪ Kostel Nejsvětější Trojice, boží muka, kamenné kříže, vila Winkler (sídlo Obecního
úřadu), venkovská usedlost č.p. 77, fara č.p. 48
Jejch ochrana spočívá v zachování jejich hmotového uspořádání a výškové úrovně:
- vyloučeny jsou přístavby, nástavby
- při jejich údržbě budou respektovány původní (stávající) materiály – fasády, střešní
krytiny
4. v podmínkách prostorového uspořádání ploch bydlení (BV) je uvedeno: „ respektovat
urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby “, což znamená:
- v plochách stabilizovaných u novostaveb, ale i při rekonstrukcích a přestavbách
přednostně respektovat charakter stávající tradiční zástavby (výškovou hladinu
zástavby, podlažnost, tvary a sklony střech)
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- v návaznosti na již realizovanou nebo zahajovanou výstavbu je v některých částech
obce přípustná i forma tzv. bungalovů
- zástavba v rozvojových plochách nesmí negativně
architektonické dominanty a charakter stabilizovaného území

vizuálně

ovlivňovat

d) komentář k pojmům uvedeným v podmínkách prostorového uspořádání nebo ve
specifických podmínkách jednotlivých ploch
- u některých lokalit je ve specifických podmínkách uvedeno „plocha je dotčena vedením inž.
sítí …..“ - znamená to návrh výstavby této skutečnosti přizpůsobit, případně navrhnout
přeložení sítí do jiné trasy.
V řešeném území jsou vymezeny tyto druhy návrhových ploch a koridorů:
- lokality pro rozvoj bydlení (BV):
- zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4, Z5, Z13 – Z17
- přestavbové plochy P1 – P6, P8 – P14
- lokality pro občanskou vybavenost (OS, OV):
- zastavitelná plocha Z11, přestavbová plocha P7
- lokality pro rozvoj výroby (VL, VD, VZ):
- zastavitelné plochy Z6, Z7, Z9, Z10
- území vyhrazené pro „Poldr Třebařov“ (MN.pzw):
- plocha změny v krajině K1
- lokalita pro rekreaci (RO):
- plocha změny v krajině K2
- územní rezerva pro plochy bydlení
- plochy R1, R2
Rozvojové plochy pro bydlení jsou situované jak ve stávající zástavbě, tak v okrajových
částech obce, v návaznosti na zastavěné území. Při splnění regulativů uvedených v textové
části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech
stavby RD realizovat i mimo vyznačené návrhové plochy (např. v prolukách nebo větších
zahradách), a to v rámci funkční plochy „BV“ (bydlení v RD – venkovské).
Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících
nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny
podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce. Jelikož spektrum výrobních a
podnikatelských činností může být značně široké, jejich vliv na okolní zástavbu bude možno
posuzovat samostatně až v době přípravy realizace.
V územním plánu jsou vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve
vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, a to u ploch zeleně:
- ZZ (zeleň – zahrady a sady) - jedná se o pozemky a plochy v zastavěném území nebo
v území na něj navazujícím, využívané jako zahrady a sady a které nelze zařadit do jiné
plochy s rozdílným způsobem využití.
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- ZS (zeleň sídelní) - plochy zeleně v sídle, kde je potřeba stabilizovat důležitou úlohu zeleně
v zastavěném území a není možné či účelné použít jinou kategorii plochy zeleně.
- ZP (zeleň přírodního charakteru) – významné plochy zeleně mimo les, které si zachovaly
přírodní charakter.
Termíny „nerušící, nad míru přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch
jsou definovány v souladu s § 10 odst. 1 „Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých
životních podmínek a životního prostředí” a § 14 odst. 1 a 2 „Ochrana proti hluku a vibracím”
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména
ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů
chránících veřejné zájmy (např. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví).
- pro využití lokality Z5 je stanovena specifická podmínka, vztahující se k „ hygienickým
limitům hluku z dopravy ve znění aktuálních předpisů. “ V současné době se jedná o § 30
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- Kulturní hodnoty území
Historie :
Velká, před druhou světovou válkou německá obec. Původní osídlení bylo zřejmě slovanské.
První písemná zmínka o Třebařově je z roku 1267, kdy Boreš z Rýzmburka založil
augustiniánský klášter Maria Kron (Corona s. Mariae), kterému daroval 20 lánů v Třebařově.
Roku 1270 převor Oldřich odkoupil třebařovskou zákupní rychtu a přeměnil ji v klášterní dvůr.
Roku 1398 byl Třebařov částí třebovského panství, roku 1408 dostal od pánů z Kunštátu
právo odúmrti. Třebařov se dělil na Velký a Malý. Roku 1602 to byly dvě samostatné vsi a
každá měla svého rychtáře, patřily k zábřežskému panství. Roku 1875 byly opět přičleněny
k panství
třebovskému.
Roku
1881 byly
spojeny
v jednu
obec.
Je zde zachován kostel sv. Trojice z roku 1769 (jeho sakristii tvoří kaple z roku 1736),
zřícenina kláštera Koruna z roku 1267, plastika z roku 1820.
Vývoj prostorové struktury osídlení:
Historický potenciál se odráží v prostorové kvalitě, která nebyla výrazně narušena novodobou
zástavbou. Třebařov byl střediskem osídlení již od dob prehistorických, a jeho půdorysná
osnova se formovala již v druhé polovině 13. století.
Obec byla založena jako ulicovka oboustranným obestavěním silnice, která prochází údolím
Třebařovského potoka. Převažuje zde zástavba zemědělských usedlostí, situovaných podél
silnice a volně na okolních svazích. Zástavba si z větší části zachovala tradiční uspořádání,
typické pro zemědělské usedlosti. Některé usedlosti již byly přestavěny, takže ztratily svůj
původní charakter a kolem komunikací se postupně rozvíjela novodobá zástavba.
Těžiště sídla vytváří stávající rozptýlená venkovská zástavba kolem silnice II/368, která
prochází středem obce. Na ni je napojena drobná síť příjezdních komunikací, pěších a polních
cest, které zpřístupňují zástavbu ve značně složitém terénu. Zástavba působí zdánlivě
chaoticky, ale vytváří pevnou osnovu, kdy na obytnou a hospodářskou část usedlosti navazuje
polní cesta, umožňující obsluhu okolních pozemků.
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Obec nemá jeden ústřední prostor, ohnisky sídla jsou prostory kolem vybavenosti – obchodů,
hospod nebo školy. Výrobní plochy jsou situovány v samostatných areálech západně od
zástavby. K obci patří i odtržená část zástavby za řekou, patrně nejstarší část osídlení
s památkou zříceniny kláštera.

Kulturní hodnoty území
V obci jsou evidovány tyto objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních
památek :

Kostel klášterní
katalogové číslo: 1000149247
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 37334/63371
stav ochrany: památkově chráněno
Zřícenina budovy bývalého klášterního kostela
Koruny Panny Marie při zaniklém konventu
augustiniánů z pol. 13. století, který byl
nejstarším na moravském území. Významný
doklad středověkého osídlení krajiny.

Sousoší Nejsvětější Trojice
katalogové číslo: 1000159679
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 47130/63369 stav ochrany: památkově chráněno
Klasicistní trojiční sousoší z r. 1820 na vysokém,
bohatě zdobeném podstavci se světeckými reliéfy
je hodnotným dokladem úrovně regionální
kamenosochařské tvorby, ovlivněné barokními
vzory.
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Základní škola - soubor staveb
katalogové číslo: 1000001324
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 105871
Komponované veřejné prostranství při hlavní silnici, zahrnující budovy základní školy z r. 1927 s
oplocením, respektující centrálně umístěný pomník padlých od arch. Oskara Czepy a Arnolda
Wiesbauera, vrcholný projev německé architektury v regionu.

Základní škola - objekt
katalogové číslo: 1000001324_0001
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 105871
stav ochrany: památkově chráněno
Ambiciózní stavba venkovské školy z r. 1927 od
arch. O. Czepy a A. Wiesbauera, s originálním
prostorem tělocvičny je jednou z vrcholných
prací německé architektury v regionu, vyvíjející
se
mimo
hlavní
proud
meziválečné
československé architektury.

Pomník padlých z 1.
světové války

Oplocení

katalogové číslo:
1000001324_0003

katalogové číslo:
1000001324_0002

Originální pomník obětem 1. sv. války od arch. O. Czepy svým
romantizujícím tvaroslovím kvalitně doplňuje a akcentuje kompozici
nástupního prostoru před školou. Ojedinělý doklad vrcholné
německé pomníkové tvorby v regionu.
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Původní oplocení korespondující
s architekturou školy je nedílnou
součástí
originálního
architektonického
řešení
veřejného prostranství před
školou od arch. Oskara Czepy a
Arnolda Wiesbauera, reagující
na centrální umístění pomníku a
hlavního vstupu.
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Ostatní památky
- boží muka, kamenné kříže, venkovská usedlost č.p. 77
Boží muka
katalogové číslo: 1000136169
kulturní památka rejst. č. ÚSKP
52895/6-3370,
stav ochrany: již nechráněno
Pozdně renesanční pískovcová boží
muka z r. 1673, s kaplicovým
nástavcem a donátorským nápisem.
Památka byla zničena koncem 70. let
20. století a následně ve dvou etapách
rekonstruována.

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel zde byl postaven v roce 1720. Už
v roce 1769 byl kostel přestavěn a
následně zasvěcen Svaté Trojici. Jeho
sakristii tvoří kaple z roku 1736, pochází
tedy z původního kostela. V roce 1827
byl kostel přestavěn a rozšířen. Po roce
2000 byla rekonstruována zvonice a
osvětleny hodiny na věži. Jedná se
o kostelní loď na půdorysu protáhlého
osmiúhelníka s toskánskou předsíní. Na
západní straně byla vyzdvižena věž.
Zařízení kostela pochází z 19. století.
Hlavní oltář klasicistní. V jeho nástavci je
obraz Nejsvětější Trojice, který pochází
z první poloviny 19. století. V interiéru
kostela kamenná křtitelnice z roku 1862.
U kostela stojí empírový pilíř Nejsvětější
Trojice pocházející z roku 1862. Na něm
reliéfy sv. Jana Nepomuckého a Panny
Marie a se sochami Panny Marie a sv.
Floriána. Vedle pak kamenný kříž
s ukřižovaným Kristem.

Fara č.p. 48
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Urbanistické hodnoty území:
- původní zástavba v pěkném krajinném rámci
Ostatní kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty přispívající ke kulturnímu dědictví a
identitě sídla, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče:
- zastavěné území obce s místy zachovalou původní urbanistickou strukturou
- stavební a architektonické dominanty, které umocňují a komponují prostor sídla, případně se
uplatňují při dálkových pohledech
- objekty přispívající k identitě území - jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského
umění kraje a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu (původní zemědělské usedlosti),
dále o objekty drobné architektury, např. drobné sakrální stavby v sídlech i krajině, pomníky
a památníky
- hodnotný urbanistický prostor – veřejné prostranství v severní části obce – p. č. 2179/1
Řešené území je územím s archeologickými nálezy podle památkového zákona. Má-li se
provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. o
archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologových výzkumů, musí být
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

- Doprava
Silniční komunikace v řešeném území jsou:
II/368 …….….. Moravská Třebová – Třebařov - Tatenice
III/3688 ……... Třebařov ( podél železniční trati)
III/3689 ……... Třebařov - Koruna
III/36822 ……. Třebařov - Petrušov
Železniční doprava
trať ČD č. 270 ….Česká Třebová - Zábřeh na Moravě - Olomouc - Přerov, se zastávkou
Krasíkov
Pěší a cyklisté
Chodníky pro pěší ani samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Cyklisté na hlavní silnici a
místních komunikacích využívají jízdních pruhů s ostatními vozidly.
Řešeným územím prochází evidované cyklotrasy:
č. 4190 …….. Pod Korunou - Rychnov
č. 4221 …….. klášter Koruna - zámek Tatenice - Lanškrounské rybníky - rozvodí Labe/Dunaj
Doprava v klidu
Protože se jedná téměř výhradně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel
zajištěno v garážích a na soukromých pozemcích. Parkování pro návštěvy je možné převážně
na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek
příslušného zákona;
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Dopravní závady
Na hlavní komunikaci II. tř. se vážnější nedostatky neobjevují. Dílčí úpravy (odstraňování
bodových závad, úpravy rozhledových poměrů) nelze vyloučit – budou závislé zejména na
finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

- Vodovod a vodní toky
- popis současného stavu
Obec Třebařov má vybudovaný vodovod, který je majetkem obce, ale provoz zajišťuje firma
VHOS a.s. Moravská Třebová. V roce 2000 bylo zásobeno 995 obyvatel, ve výhledu v roce
2020 se předpokládá se zásobením 1003 obyvatel.
Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu „Koruna“. Hlavním zdrojem
skupinového vodovodu byl vrt Třebařov, o vydatnosti Q = 7,0 l/s. Tento stávající zdroj leží v
zátopovém území. Z tohoto důvodu byl vybudován nový vrt v k. ú. Koruna, který nahradil
původní, výše uvedený zdroj.
Z tohoto zdroje je voda čerpána do vodojemu „Koruna I“, o objemu 420,0 m3, s max. hladinou
422,20 m n.m. Z tohoto VDJ se dále čerpá do výše položeného vodojemu „Koruna II“, o
objemu 70,0 m3, s max. hladinou 448,35 m n.m.
Vlastní zásobení obce je gravitačně z vodojemu Koruna I.
- rozvoj vodovodů ve výhledovém období
V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.
- nouzové zásobování pitnou vodou
V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje, bude nutno na pití a vaření
dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.
Voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje
NZV – Moravská Třebová – Červená Hospoda, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km, v
blízkosti obce Linhartice.
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, Třebařov (karta obce:
16935_01)
Orientační spotřeba vody v návrhových lokalitách
(pro zjednodušení kalkulace je uvažováno 100% využití všech návrhových lokalit pro bydlení,
není uvažována spotřeba z další možné výstavby jednotlivých objektů v zastavěném území).
- nárůst obyvatel: 67 RD x 3,6 (os/RD) = 241 ob.
- potřeba vody: 120 l/os/den
Výpočet průměrného denního množství vody:
Qd : 241 x 120 = 28 920 l/d = 28,92 m3/d
Qp : 0,335 l/s-1
kd : 1,35
Výpočet maximálního denního množství:
Qdmax, 0,335 x 1,35 = 0,452 l.s-1
Kh : 1,8
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Výpočet maximálního hodinového množství:
Qhmax, 0,452 x 1,8 = 0,8136l.s-1
Souhrnné množství Qrok = 10 556 m3
Vodní toky a plochy v řešeném území
Území je převážně odvodňováno Třebařovským potokem, který se vlévá do Moravské Sázavy
(hydrologické pořadí 4-10-02-024/025).
Malou část řešeného území při východní hranici odvodňuje přítok Ospitského potoka, který se
vlévá do Moravské Sázavy severovýchodně od obce.
Hydrologické poměry jsou na zemědělské půdě výrazně ovlivněny vybudovanými melioracemi.
vodní toky ve správě Povodí Moravy s.p.:

ID (identifikátor) toku

- Třebařovský potok
- Moravská Sázava
- Modřínový MS II b LP
- Do jezírka MS II a LP
- Lubnický potok
- Ospitský potok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok
- bezejmenný tok

10194362
10100059
10440528
10440527
10191691
10205841
10440295
10196250
10190964
10196183
10206625
10200209
10188604
10204982
10194351
10196728
10202013

Zdroj:
webový portál eAGRI (informační zdroje Ministerstva zemědělství) - Centrální evidence
vodních toků (CEVT)
Moravská Sázava
- pramení na jihozápadním úbočí Bukové hory (958 m n. m.) v nadmořské výšce 780 metrů.
Řešeným územím obce Třebařov protéká v jeho severní části mimo zastavěná území. Poblíž
obcí Krasíkov a Tatenice se řeka dostává do údolí, oddělujícího dva podcelky Zábřežské
vrchoviny – Drozdovskou vrchovinu a Mírovskou vrchovinu. U soutoku Moravské Sázavy s
Lukovským potokem, mezi Žichlínkem a Rychnovem na Moravě, se nachází Poldr Žichlínek,
který je největší stavbou svého druhu ve střední Evropě. V nadmořské výšce 264 metrů ústí
u Zvole zprava do Moravy.
Třebařovský potok
- pramení pod Petrušovem, obcí protéká podél hlavní silnice II. tř. a je pravostranný přítokem
Moravské Sázavy.
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Lubnický potok
- jedná se o upravený vodní tok v severozápadním okraji řešeného území a je levostranným
přítokem Moravské Sázavy.
vodní plochy na bezejmenném vodním toku

- Velký třebařovský rybník
- Mlýnský rybník
- Jezírko
- Křtěný rybník
- Nohavice
- Škaredý rybník
- Prkenný rybník
- Jílový rybník
- bezejmenný rybník

plocha (ha)

parc. č.

18,3672
1,8405
1,0096
2,1063
2,3747
2,1042
1,2533
1,6239
1,4341

5182
5175
5349
5342
5325, 5329, 5338, 5339
5315, 5316
5302
5289
5222

stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ):
• HOZ „ODV. TREBAROV“, ID 5090000144-11201000, otevřený kanál v délce 520 m, z
roku 1901, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „ODV. TREBAROV“, ID 5090000143-11201000, otevřený kanál v délce 349 m, z
roku 1901, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „LIBNIK“, ID 5090000110-11201000, trubní kanál v délce 204 m, z roku 1976, ČHP
4-10-02-023
• HOZ „TREBUVKA II/1 - ZATR. KANAL O27“, ID 5090000010-11201000, trubní kanál v
délce 1089 m, z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „TREBUVKA II/1 - ZATR. KANAL O25“, ID 5090000009-11201000, trubní kanál v
délce 282 m, z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „Třebůvka I. - 300c HOZ Petrušov“, ID 5100000014-11201000, trubní kanál v
délce 153 m, a otevřený kanál v délce 152 m z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
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- Kanalizace
- popis současného stavu
Ve shodě s návrhem PRVK byla v obci v roce 2015 v celé obci a vybudována splašková
kanalizace (PVC 250 mm v délce cca 10 755m). Do obce Třebařova jsou napojeny i splaškové
odpadní vody z obce Koruna. Severovýchodně od Krasíkova byla vybudována ČOV s
kapacitou 2100 EO, která společně čistí odpadní vody z obcí Krasíkov, Třebařov, Koruna a
Tatenice. Odpadní vody jsou vypouštěny odpadních vod do Moravské Sázavy.
Rekapitulace připojených EO na centrální ČOV:
Tatenice
Krasíkov
Třebařov
Koruna

400
411
1103
150

Celkem

2064 EO

- popis návrhového stavu
Návrh PRVK byl realizován.
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, Třebařov (karta obce:
16935_01)

- Elektrorozvody
a) Nadřazená soustava
- severním okrajem řešeného území prochází tato vedení:
- VVN 475 - 2x400 kV Krasíkov – EL. Dlouhé stráně
- VVN 591, 592 – 2x110 kV Krasíkov - Ráječek
- VVN 593, 594 – 2x110 kV Krasíkov – Ráječek
- západním okrajem k. ú. prochází:
- VVN 1011, 1012 - 2x110 kV Krasíkov – Svitavy
b) Stávající systém zásobování elektrickou energií
Řešené území je napájeno elektrickou energií distribučním primerním rozvodným systémem
22 kV, které je provozováno jako venkovní vedení holými vodiči AlFe na betonových stožárech
typu JB (jednoduché) a DB (dvojité).
Napájecím bodem sítě VN 22 kV je rozvodna 110/22 kV Lanškroun a kmenová linka VN č.
2264, která je vedena západně od obce. Z této linky jsou napojeny stávající transformační
stanice v obci. Transformační stanice 22/0,4 kV jsou typu
BTS (betonové) a PTS
(příhradové).
c) Trafostanice VN/NN
číslo TS_SY

název

typ

rok

trafo

majitel

č. 0060

Třebařov U hospody

BTS 2 sl.

1995

160 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0278

Třebařov PERLA

BTS 2 sl.

1972

400 kVA

cizí
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č. 0279

Třebařov I.

PTS široká

1954

250 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0280

Třebařov II.

PTS široká

1960

250 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0281

Třebařov ČSSS

PTS široká

1984

160 kVA

cizí

č. 0377

Třebařov ZDŠ

PTS široká

1974

630 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0545

Třebařov III.

BTS 2 sl.

1969

160 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0546

Třebařov IV. ČSSS

BTS 2 sl.

1969

160 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0961

Třebařov RD

BTS 2 sl.

1987

400 kVA

ČEZ Distribuce

č. 0998

Třebařov státní statek

BTS 2 sl.

1991

160 kVA

ČEZ Distribuce

č. 1138

Třebařov vodovod

BTS 2 sl.

1983

100 kVA

cizí

č. 1379

Třebařov Bioplyn

ve výstavbě

cizí

d) Sekundární síť NN ( 400/230 V):
Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava TN-C stříd. 50
Hz-400/230 V. Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1, základní –
automatickým odpojením od zdroje. Stávající sekundární rozvodná síť je převážně venkovního
provedení holými vodiči AlFe na betonových sloupech, střešnících a konzolách. Novější
zástavba je připojena zemními kabely AYKY. Síť je v dobrém stavu a zajišťuje kvalitní
dodávku el. energie pro stávající odběratele.
e) Návrh zásobování rozvojových ploch
Řešená obec je plynofikována. Předpokládá se, že nová výstavba RD bude pro vytápění,
přípravu TUV a vaření používat převážně ( 80-85%) plyn ( stupeň elektrizace „B“ - Pi = 11
kW/1RD ). Malá část nových objektů (15-20%) bude ve stupni elektrizace „C“ (Pi = 15-18
kW/1RD) a bude používat elektrickou energii ( přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná
čerpadla, infračervené systémy ).
Koncepce napájení byla konzultována na ČEZ a.s. distribuce Česká Třebová – odd. rozvoje
sítí NV a NN dne 30. 6. 2020.
- přenos požadovaného výkonu bude zajišťován z výše uvedených TS a bez podstatných
změn zůstane i základní konfigurace sítě NN.
- napájení prvních objektů v návrhových lokalitách bude řešeno ze stávající distribuční
rozvodné soustavy NN. S postupným zvyšováním nároků na el. odběr budou zřízeny nové
kabelové vývody ze stávajících TS, v případě potřeby je možná výměna transformátorů za
vyšší výkonové jednotky
- v případě vysokých požadavků a dle místních podmínek mohou být zřízeny nové
trafostanice, např. v severní části obce, a to při jejím východním okraji (v dosahu lokalit
Z1, Z2). Jejich konkrétní situování a technické řešení bude stanoveno v době přípravy
realizace.
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- Spoje
Řešeným územím prochází dálkový kabel, a to i zastavěným územím.
Obec je napojena na veřejnou telekomunikační síť. Telefonní stanice jsou napojeny na
digitální ústřednu RSU s dostatečnou kapacitou.
S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí CETIN a.s.
upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s CETIN
a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

- Plynovody
Obec je zásobována zemním plynem ze STL plynovodní sítě obce Staré Město. Vlastní
rozvodná síť je provedena středotlakým rozvodem. Na tuto síť je dále napojena obec
Krasíkov.
Trasy VTL plynovodů řešeným územím neprocházejí.

- Zásobování teplem
Centrální zdroj tepla není v území provozován. Pro stávající zástavbu je charakteristický
decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domků.
V části ÚP - Elektrorozvody bude uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické vytápění,
které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití energie a je tudíž
reálnější u nových objektů.

- Odstraňování odpadů
Ve vlastní obci ani v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro
zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s organizovaným
svozem odpadu na regulovanou skládku.
Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské
sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména §
16 ) a jeho prováděcími vyhláškami.
Směsný komunální odpad je shromažďován do individuálních nádob (popelnice) u jednotlivých
nemovitostí. V koordinačním výkrese jsou vyznačena sběrná místa tříděného odpadu.
Stávající místa mají dostatečnou kapacitu, se zřizováním nových není v současné době
uvažováno.
Dle místního identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý Okresní úřad Svitavy
jsou v řešeném území evidovány nelegální skládky (pod evidenčním číslem 145, 287, 435).
Tyto skládky byly již v minulosti zrekultivovány nebo odstraněny, proto tyto lokality
v koordinačním výkrese již zakresleny nejsou.
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- ÚSES
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství,
příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro
mnohostranné využívání krajiny. ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů
pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí
vlastnící pozemků, obce i stát.
Dle ÚAP Moravská Třebová a ZÚR Pardubického kraje do řešeného území nezasahují žádné
prvky nadregionálního ani regionálního ÚSES. Na lokální úrovni jsou v území vymezeny
lokální biokoridory a biocentra, a to zejména ve vazbě na území navazujících obcí Koruna,
Rychnov na Moravě, Staré Město, Krasíkov, Žichlínek, Hynčina.

Obecné zásady:
K zajištění funkčnosti biokoridorů, zahrnujících toky s břehovými porosty a navazujícími
lučními či lesními porosty či rybníky v proměnlivé šířce min. 20m (LBK) se předpokládá
opatření, zahrnující:
- technická opatření na toku sledující zadržení vody (tůňky, prahy, meandry apod.)
- doplnění břehových porostů stromokeřového patra dřevinami přirozeného charakteru
- ochranné zatravnění podél toků v min. šíři 15m (LBK)
V zastavěných úsecích vodotečí je nutné řešit:
- eliminaci zdrojů znečištění vody
- zabránit zaplocování až k hraně toku v zastavěných úsecích vodotečí (i pro údržbu toku)
Biocentra jsou vymezena jako Plochy přírodní – NP. Zlepšení ekologické stability krajiny je
územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – MNpz,
zejména na svažitých či vodou ovlivněných plochách, s pestřejší mozaikou kultur, kde je mimo
zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou nebo ochrannou; takto jsou
vymezeny i plochy biokoridorů ( mimo les ).
Popis navrženého řešení:
a) prvky nadregionálního a regionálního ÚSES nejsou vymezeny, v řešeném území se
nachází pouze prvky lokálního ÚSES.
b) v ÚP byla řešena koordinace a návaznost prvků ÚSES na ostatní k.ú. dle dostupných
ÚPD.
c) vymezení jednotlivých prvků ÚSES vychází z těchto podkladů: ÚAP ORP Moravská
Třebová, ÚPO Třebařov a KPÚ Třebařov (GB - geodezie spol. s.r. o. 2014).
Ochranné zóny osy NRBK:
Ochranná zóna NRBK K 92 zahrnuje východní část řešeného území a navazuje na hranici
ochr. zóny, vymezené v ÚP Staré Město.
Poznámka:
- maximální šíře ochranné zóny činí obvykle max. 2 km na každou stranu od osy NRBK. Skutečná šíře
zóny musí být upravena (tj. obvykle zúžena) v následných dokumentacích podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území.
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- účelem ochranných zón je podpora koridorového efektu. To znamená, že všechny prvky regionálních
a místních ÚSES, významné krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability
(„kostra ekologické stability“) nacházející se v zóně jsou chápány jako součást nadregionálního
biokoridoru. Podpora koridorového efektu v ochranných zónách se realizuje jako zvýšený zájem
příslušného orgánu ochrany přírody v tomto území, uplatňovaný v rámci platných právních předpisů.

Použité podklady:
- Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská
Třebová - 4. úplná aktualizace - 2016
- ÚPO Třebařov (2006), Změna č.1 ÚPO (2014).
- ÚPD navazujících obcí: : ÚP Koruna, návrh ÚP Krasíkov, ÚP Hynčina, ÚP Staré Město a ÚP
Rychnov na Moravě, ÚP Žichlínek.
- návrh KPÚ Třebařov“ (GB - geodezie spol. s.r. o. 2014).

VÝČET PRVKŮ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ - k. ú. Třebařov
Nadregionální a regionální ÚSES
Prvky nadregionálního nebo regionálního ÚSES se v řešeném území nevyskytují
Lokální ÚSES
Výčet jednotlivých prvků lokálního systému ekologické stability ( návrh ÚP respektuje
zpracovaný projekt pozemkových úprav – KPÚ Třebařov ).
- biocentra:
LBC 1 - Lubnický potok, LBC 2 – Prostřední, LBC 3 – Nohavice, LBC 4 - U Třebařova,
LBC 5 - Ve Zmole, LBC 6 - U Zadního dílu, LBC 7 - Nad Třebařovem, LBC 8 - U Petrušova
- biokoridory (LBK):
LBK 1 – 14
prvek ÚSES rozlišení

popis

výměra
v k.ú.

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY

LBK 1
- funkční

LBK 2
- nefunkční
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Stav:
po toku Moravské Sázavy od LBC 1 směrem na západ mimo hranice
zájmového území, zahrnuje tok i břehové porosty Moravské Sázavy
Návrh:
bez zásahu
Stav:
po Lubnickém potoce, který je regulovaný, s nedostatečnou
doprovodnou zelení, LBK2 se odštěpuje od LBK 1 a vede k LBC 1.
Návrh:
vzhledem k ochrannému pásmu nadzemního elektrického vedení VVN
(12 m) je možná jen sporadická výsadba dřevin mimo toto ochranné
pásmo. Zároveň je třeba zohlednit a ochránit zaústění hlavníků
systematického odvodnění. Vhodnými dřevinami jsou: olše lepkavá,
vrba bílá a jiné druhy vrb.

1 640 m

149 m
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LBK 3
- nefunkční

LBK 4
- z velké části
funkční

LBK 5
- funkční

LBK 6
- nefunkční

LBK 7
- funkční

LBK 8
- funkční

LBK 9
- nefunkční

LBK 10
- nefunkční
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Stav:
pokračováním LBK 2 za LBC 1, vede po Lubnickém potoce směrem
na severozápad až za obvod KPÚ.
Návrh:
výsadba vrb a olší s ohledem na ochranné pásmo VVN a zaústění
hlavníků systematického odvodnění.
Stav:
spojuje LBC 2 Prostřední s LBC 3 Nohavice, část tvoří kaskáda
rybníků, nefunkční je část na DVT mezi Prostředním a Jílovým
rybníkem.
Návrh:
výsadba olší a vrb zvláště podél dolní části toku DVT2 pod rybniční
soustavou, v rámci šířky LBK je možné vytvořit na toku tůňky a místa
se zdrsněným dnem pro vyšší okysličení vody.

Stav:
od LBC Nohavice přes rybník Jezírko za hranici zájmového území.
Návrh:
výsadba olší a vrb kolem rybníku Jezírko
Stav:
navržený biokoridor na jihozápadní hranici zájmového území, na DVT
bez doprovodné zeleně
Návrh:
DVT 1 vyčistit, diferencovat niveletu dna, střídat zóny prokysličení
vody zdrsnělým dnem s tůňkami, vysadit podél dřeviny (olše lepkavá,
vrby), při revitalizaci toku zohlednit zachování funkčnosti zaústění
hlavníků systematického odvodnění, případně je mírně upravit

Stav:
po toku Moravské Sázavy směrem na severovýchod mimo obvod
KPÚ, zahrnuje tok a dobře vyvinuté doprovodné porosty.
Návrh:
bez zásahu

Stav:
zahrnuje trvalé travní a lesní porosty, vede na sever od LBC 5 Ve
Zmole
Návrh:
bez zásahu
Stav:
navržený biokoridor spojující biocentra LBC 5 Ve Zmole a LBC 6 U
Zadního dílu
Návrh:
část biokoridoru je nutné kompletně vysázet, druhová skladba: buk
lesní, dub zimní, lípy, habr obecný, javory, aj.
Stav:
navržený biokoridor spojující LBC 6 U Zadního Dílu a LBC 7 Nad
Třebařovem, vede lesními porosty, většinou smrkovými
monokulturami, místy po trvalých travních porostech.
Návrh:
změna druhové skladby části biokoridoru na buk lesní, dub zimní,
jedle bělokorá, lípy, javory, aj.

846 m

1 015 m

90 m

1 175 m

736 m

505 m

1 115 m

2 050 m

66

Odůvodnění ÚP TŘEBAŘOV
prvek ÚSES rozlišení

popis

výměra
v k.ú.

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
LBK 11
- funkční

LBK 12
- nefunkční

LBK 13
- funkční

LBK 14
- funkční
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Stav:
vede smíšenými lesními porosty a lady, směřuje od LKB 7 Nad
Třebařovem k jihozápadu a pokračuje za hranici k.ú.
Návrh:
bez zásahu

1 510 m

Stav:
navržený biokoridor, vede přes kulturní louku, odklání se od LBK 11 a
směřuje na jihovýchod k jižní části Petrušova.
Návrh:
výsadba dřevin: buk lesní, dub zimní, lípy, habr obecný javory.

205 m

Stav:
vede po horním toku Třebařovského potoka od LBC 8 U Petrušova
Návrh:
bez zásahu

420 m

Stav:
vede Bedřichovským údolím po Ospitském potoku s rozvinutými
břehovými porosty, polokulturních loukách a lesními porosty
Návrh:
bez zásahu

790 m
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prvek ÚSES rozlišení

popis

výměra - ∑

LOKÁLNÍ BIOCENTRA
LBC 1
Lubnický
potok
- částečně
funkční

LBC 2
Prostřední
- funkční

LBC 3
Nohavice
- funkční

Stav:
částečně funkční, navržené biocentrum, na toku Lubnického potoka a
jeho pravostranného přítoku, zahrnuje meandrující tok s velmi dobře
vyvinutými doprovodnými porosty v nivě (olše lepkavá, vrby, topol
osika, aj.), část je orná půda. Cílové společenstvo - olšové vrbiny.
Návrh:
V přírodní části bez zásahu, na orné půdě výsadba dřevin (olše
lepkavá, vrba bílá, jasan ztepilý), plocha dosadby 4200 m2.

3,9 ha

Stav:
biocentrum funkční, soustava rybníků (Prostřední a Mlýnský rybník) s
přirozenými poměry, vzrostlé olše a vrby, mokřadní společenstva,
mokřadní vstavačová louka. Jeho součástí je registrované VKP č. 259
Prostřední rybník a evidované VKP Prostřední rybník.
Cílové společenstvo: přirozené vodní plochy, přirozené břehové
porosty a mokřadní plochy, přirozené louky.
Návrh:
nevyžaduje velkých zásahů, snad jen zdravotní výběr a odstranění
poškozených stromů a dosadba dřevin (olše lepkavá, vrby), ponechat
přirozené sukcesi

28,1 ha

Stav:
biocentrum funkční, soustava rybníků (Nohavice, Křtěný) s
přirozenými poměry, břehové porosty tvořené olšemi, jasany, vrbami,
enkláva smrků, přirozené útočiště vodního ptactva (volavky, labutě,
lysky, aj.)
Cílové společenstvo: přirozené vodní plochy, přirozené břehové
porosty.

5,1 ha

Návrh:
nevyžaduje velkých zásahů, snad jen zdravotní výběr a odstranění
poškozených stromů a enklávu smrků posupně přeměnit na přirozený
stanovištně vhodný porost (výsadba olše, vrby)

LBC 5
Ve Zmole
- funkční

Stav:
biocentrum funkční, smíšené lesní porosty, nálet keřů, travní porosty,
lada
Součástí je registrovaný VKP č. 258.
Cílové společenstvo: dubová bučina

8,3 ha

Návrh:
většinu ponechat přirozené sukcesi, u částí (1 ha) se smrkovou
monokulturou změnit druhovou skladbu (dub zimní, buk lesní, lípy,
javory, habr obecný)

LBC 6
U Zadního
dílu
- nefunkční
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Stav:
biocentrum nefunkční, les. Cílové společenstvo: přirozený les
Návrh:
přeměna druhového složení porostů na jedlodubovou bučinu (buk
lesní, dub zimní, jedle bělokorá)

7,6 ha
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LBC 7
Nad
Třebařovem
- funkční

LBC 8
U Petrušova
- částečně
funkční

Stav:
biocentrum částečně funkční, les, větší část smrková monokultura, v
části plochy příměs listnáčů (buk lesní, javor mléč)
Cílové společenstvo: přirozený les
6,7 ha
Návrh:
přeměna druhové skladby porostů dle STG, hlavní dřevinou by měl
být buk lesní s příměsí jedle bělokoré, dubu zimního, případně javory,
lípy, jilm horský

Stav:
V řešeném území jen část BC. biocentrum částečně funkční, funkční v
zájmovém území, polokulturní louky, vodní tok, lesní plocha –
smrková monokultura. Cílové společenstvo: přirozený les, přirozená
louka, přirozený břehový porost toku

1,8 ha

Návrh:
louky kosit, nehnojit, vytvořit přirozený porost kolem toku, v lese
přeměnit duhovou skladbu dle STG na porosty s převahou buku
lesního, dubu zimního, jedle bělokoré, s příměsí lip, javorů, aj.

Pozn.: šířka lokálního biokoridoru lesních společenstev min.15 m, lučních a mokřadních
společenstev 20m, minimální plocha standardního lokálního biocentra 3 ha
koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, č.autorizace ČKA -01 772.

- Prostupnost krajiny
- prostupnost krajiny je obecně zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup
na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného
území
- pro prostupnost krajiny je rovněž důležité zachování vzájemné návaznosti zemědělských
pozemků a omezení jejich zaplocování ve volné krajině, což má význam i z hlediska migrace
volně žijících živočichů
- případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest, stejně jako protipovodňová a
protierozní opatření v řešeném území byly řešeny v rámci projektu pozemkových úprav ( „KPÚ
Třebařov“).

- Protierozní opatření
- kapitola je zpracována s vyvužitím návrhu projektu pozemkových úprav „KPÚ Třebařov –
aktualizace PSZ“, zpracovatel GB- geodezie spol. s r.o., 2014.
erozní ohrožení vodní erozí
- dle ÚAP je v řešeném území 44,1 ha (4,8 %) orné půdy považováno za sklonité, přičemž dle
metodik je z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu považován za kritický sklon nad 7°.
Orná půda je v katastrální území obdělávána ve větších půdních blocích. Lesní porosty se
nachází v zájmovém území převážně ve východní části.
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Posouzení míry erozního ohrožení (pro současný stav) – dle KPÚ
V k.ú. Třebařov má vodní eroze vliv na úrodnost a degradaci půdního krytu na části ploch.
Vzhledem vysokému podílu hlubokých půd je přípustná hodnota průměrné dlouhodobé ztráty
půdy většinou vysoká (mezi 4 – 10 t.ha-1.rok-1). Celková průměrná dlouhodobá ztráta půdy v
jednotlivých EUC je v mezích přípustných hodnot (viz tabulka hodnot průměrné dlouhodobé
ztráty půdy). Toto je však způsobeno vysokým podílem ploch orné půdy na plošinách a
hřbetech, kde je eroze minimální. Z mapy ohrožení vodní erozí je možné vyčíst spoustu
menších ploch v rámci vymezených EUC, kde dochází k významnému eroznímu smyvu
vysoce překračujícímu 10 t.ha-1.rok-1. Rovněž je zde zřetelně vidět velké množství drah
soustředěného odtoku v údolnicích i méně zřetelných, kde vznikají erozní rýhy až strže.
Můžeme tedy konstatovat, že jsou v zájmovém území plochy s velkým lokálním ohrožením
půdy vodní erozí, kterou bude třeba omezit a to nejlépe komplexními opatřeními v povodí.
Zájmové území zahrnuje jak plošiny, tak svažitá území. Většina území dosahuje sklonu v
rozmezí 5 – 14 %, ale v okolí strží se sklon blíží až 30 procentům a naopak jsou zde i plochy s
minimálním sklonem (do 5 %).
navrhovaná opatření - v rámci projektu KPÚ:
Byla navržena soustava biotechnických opatření, která rozdělí nepřiměřeně dlouhé pozemky.
Zvláště na východní straně území, kde délka svahu v současnosti přesahuje 1,5 km. Dlouhé
svahy byly rozděleny systémem protierozních mezí, případně příkopy s malým podélným
sklonem, které podpoří zasakování po povrchu stékající vody. Voda která nestihne zasáknout
při větších intenzitě nebo délce srážek bude odváděna do zatravněných údolnic, kde bude ve
většině případů odtok zpomalován pomocí drátokamenných přehrážek (údolnice U1, U2, U3,
U4, U5, U6) popřípadě suchým poldrem Po0.
V místech, kde nebylo možné navrhnout protierozní mez nebo příkop, kvůli nemožnosti
odvedení odtékající povrchové vody, byly navrženy zatravněné zasakovací pásy. Na prudkých
svazích a v podmáčených lokalitách bylo navrženo plošné zatravnění.
Zatravněné zasakovací pásy byly navrženy rovněž podél rybníků a některých vodotečí.
V řešeném území jsou v rámci projektu KPÚ navržena tato opatření:
• organizační opatření
-

pásové střídání plodin erozně náchylnějších s plodinami erozně méně náchylnými,
případně s plodinami s protierozním účinkem (vojtěška, jetel). V těchto EUC je potřeba
orat po vrstevnici, nikoli po spádnici

• agrotechnická opatření
-

výsevy do ochranné plodiny, strniště či posklizňových zbytků.

• technická opatření
-

síť protierozních mezí a příkopů

-

průlehy jako součást protierozních mezí

-

ve vhodných místech je možno v trase průlehů vytvořit zemní přehrážky o výšce 0,2 m,
které umožní akumulaci vody při menších srážkách.
erozní ohrožení větrnou erozí

K ohrožení větrnou erozí v zájmovém území nedochází
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- Záplavové území - ochrana před povodněmi
Území při severní hranici k.ú. je zasaženo záplavovým územím Moravské Sázavy Q100 vč.
aktivní zóny. Při Q100 zasahuje 1,2 % zaplavené plochy do zastavěného území obce.
Během projednávání upraveného návrhu ÚP bylo stanoveno záplavové území vč. aktivní zóny
Třebařovského potoka – hranice Q100 a aktivní zóny jsou vyznačeny v koordinačním výkresu.
Projekt „KPÚ Třebařov“ vymezil jako protipovodňová opatření:
•

suchý poldr Po 0

•

drátokamenné přehrážky v údolnicích U1 až U6
V obvodu pozemkové úpravy, ve východní části řešeného území, se nachází 5
výrazných údolnic a údolnice v LBC Ve zmole U6, ve kterých je za vydatnějších dešťů
soustřeďován větší odtok povrchových vod. V těchto údolnicích (U1 až U6) budou
vybudovány příčné objekty v podobě drátokamenných přehrážek.

- Plochy pro dobývání nerostů
- v řešeném území se nenachází žádné CHLÚ, dobývací prostor, nebo ložiskové území
nerostných surovin
- při hranici s k. ú. Petrušov je evidována malá lokalita poddolovaného území.

- Požadavky ochrany obyvatelstva
Zóny havarijního plánování v řešeném území
Území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického
kraje.
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní
Severní část řešeného území (včetně okrajových částí zastavěného území) spadá do
záplavového území Moravské Sázavy a území ohroženém zvláštní povodní pod vodním
dílem. Záplavové území vč. aktivní zóny bylo stanoveno rovněž podél Třebařovského potoka.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
- je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované
investičním způsobem se v obci nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nebudou.
Pro krátkodobé ukrytí lze využít prostory v objektu základní školy nebo hasičské zbrojnici.
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Prostředky individuální ochrany
V současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném
stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude organizovat výdej prostředků
individuální ochrany.
Evakuace obyvatel, jeho ubytování a shromáždění
V případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných
osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu rozsáhlejší návrhové
lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce
řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje.
Plocha pro shromáždění obyvatel v případě evakuace - u hasičské zbrojnice ve střední části
obce. Jako nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované lze využít budovu
základní školy.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelné území
obce
V řešeném území není provozovatel nebezpečných látek, plochy nejsou řešeny.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
V případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací – jako rozsáhlejší plochu pro
zasahující techniku a laboratoře lze využít fotbalové nebo sportovní hřiště, příp. plochu za
hasičskou zbrojnicí.
Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody
- je řešena v souladu s Požárním řádem obce a platnými předpisy – ČSN 730873 „Zásobování
požární vodou“. Za zdroje požární vody v obci jsou považovány hydrantová síť na veřejném
vodovodu a odběrné místo na toku Moravské Sázavy.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el. energií
V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje, bude nutno na pití a vaření
dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.
Voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje
NZV – Moravská Třebová – Červená Hospoda, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km, v
blízkosti obce Linhartice.
Agregáty na výrobu el. energie budou u obecního úřadu.
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- Požadavky z hlediska obrany státu
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:
o

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb
vždy jen základě závazného stanoviska - Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.),
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III.
třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů,
čerpacích stanic PHM apod.,
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení,
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na
nich,
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným
územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.
ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy resortu ČR-MO.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:

o

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev
102a), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a
o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění
pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je
nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v
terénu výškově omezena nebo zakázána.
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- Ochranná pásma
- ochranné pásmo silničních komunikací II. a III. třídy – 15 m od osy přilehlého jízdního
pásu
- ochranné pásmo železnice – 60 m od osy krajní koleje
- ochranná pásma elektro:
- vrchní primární vedení 22 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení,
příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 458/2000 Sb.).
- vrchní primární vedení 110, 220, (400) kV – 12, příp.15, (20) m od krajního
vodiče pro nová zařízení).
- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo zdi,
příp. 7 m pro nová zařízení
- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :
- u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce ………………..….. 1 m
- ostatní plynovody ……………………………..… 4 m od půdorysu na obě strany
- OP PHO 2 vodních zdrojů Třebařov TK-1 a TK-2, rozhodnutí: OkÚ Svitavy,
ŽP/VH/1269/99/Pa, 10.08.1999
V řešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem melioračních
zařízení – zákres meliorací bude ve výkrese vyhodnocení ZPF.
- ochranné pásmo lesa – 50 m od jeho okraje
- Ochranné pásmo veřejného vnitrostátního letiště Moravská Třebová, a to OP s
výškovým omezením staveb a OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN. Tato
ochranná pásma byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 14. 2. 2018 pod č. j. 1066618-701.
- záplavové území Q100 vodního toku Moravská Sázava, stanovené Krajským úřadem
Pardubického kraje, odborem životního prostředí, dne 5. dubna 2004 pod č.j.
OŽPZ/19635/03/Vt.
- záplavové území Q100 vč. aktivní zóny bylo stanoveno rovněž podél Třebařovského potoka.
U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné
ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb.
o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.
Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy.
Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů oznámit svůj záměr při zásazích do půdního profilu již od doby příprav
Archeologickému ústavu AV ČR.
- EVL Rychnovský vrch NATURA 2000 CZ0530149
- řešeným územím podél železniční trati prochází trasa dálkového telekomunikačního
kabelu.
- poddolované území malé
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stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ):

• HOZ „ODV. TREBAROV“, ID 5090000144-11201000, otevřený kanál v délce 520 m, z
roku 1901, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „ODV. TREBAROV“, ID 5090000143-11201000, otevřený kanál v délce 349 m, z
roku 1901, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „LIBNIK“, ID 5090000110-11201000, trubní kanál v délce 204 m, z roku 1976, ČHP
4-10-02-023
• HOZ „TREBUVKA II/1 - ZATR. KANAL O27“, ID 5090000010-11201000, trubní kanál v
délce 1089 m, z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „TREBUVKA II/1 - ZATR. KANAL O25“, ID 5090000009-11201000, trubní kanál v
délce 282 m, z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
• HOZ „Třebůvka I. - 300c HOZ Petrušov“, ID 5100000014-11201000, trubní kanál v
délce 153 m, a otevřený kanál v délce 152 m z roku 1979, ČHP 4-10-02-026
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřeného HOZ 6 m
oboustranný manipulační pruh, podél trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh o
šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani
dešťové vody. Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, u otevřených
kanálů např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z
průtočného profilu HOZ, u trubních kanálů např. opravy trubních vedení vč. revizních šachet.

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 30.10.2019 č.j.
KrÚ 74444/2019.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 24.10.2019 pod č.j. KrÚ 72848/2019
k závěru, že k návrhu zadání ÚP Třebařov není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů
na životní prostředí.
Na základě těchto vyjádření nebylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj
území zpracováno.
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11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5
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 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
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
Pro obec byla zpracována ÚPD dle předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ÚPO Třebařov (2006), následně
pak Změna č. 1 ÚPO (2014).
Urbanistický návrh nového ÚP vychází z podmínek v území, ze zpracovaných ÚAP,
z požadavků obce, dotčených orgánů, majitelů pozemků a z předchozí územně plánovací
dokumentace.
Pro celkový přehled jsou uvedeny všechny rozvojové plochy (zastavitelné i přestavbové), tj.
plochy pro bydlení, výrobu a občanskou vybavenost.
Lokality změn v krajině, tj. pro zřízení poldru (K1) ani pro rekreaci (K2) nejsou předmětem
tohoto vyhodnocení.
Posouzení rozsahu vymezených rozvojových ploch:
1) plochy pro bydlení - plochy BV (plochy bydlení v RD – venkovské)
Hlavní východiska návrhu rozvoje území:
-

záměrem obce je podpora územního rozvoje, vytvoření podmínek pro zájemce o
stavební parcely a následně tak podpořit přiměřený nárůst počtu obyvatel

-

počet obyvatel v obci je v posledních 20 letech víceméně konstantní

-

návrh navazuje na stávající územní plán, tzn. nadále umožňuje i v novém ÚP
využití vhodných lokalit pro zástavbu.

-

ÚP vymezuje pro bydlení zastavitené lokality Z1, Z2, Z4, Z5, Z13 - Z17, uvnitř
zastavěného území přestavbové plochy P1 - P6 a P8 - P14. Další zástavba
v zastavěném území (proluky, zahrady) bude možná v rámci ploch BV.
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-

vývoj počtu obyvatel:

-

r. 1869: ………
r. 1880: ……….
r. 1890: ……….
r. 1900: ……….
r. 1910: ……….
r. 1921: ……….
r. 1930: ……….
r. 1950: ……….
r. 1961: ……….
r. 1970: ……….
r. 1980: ……….
r. 1991: ……….

-

2266
2098
2104
2020
2103
1898
1823
1103
1191
1142
1101
957

r. 2001: ……….
r. 2009: ……….
r. 2010: ……….
r. 2011: ……….
r. 2012: ……….
r. 2013: ……….
r. 2014: ……….
r. 2015: ……….
r. 2016: ……….
r. 2018: ……….

1106
947
916
918
915
903
905
888
887
913

-

obec se nachází ve spádové oblasti Moravská Třebová, dostupná jsou i města
Zábřeh nebo Lanškroun. Záměr obce přiměřeně zvyšovat počet obyvatel vychází
zejména ze snadné dostupnosti Moravské Třebové a z kvalitního životního
prostředí v obci.

-

v obci je základní technická vybavenost (elektro, vodovod, plynovod, kanalizace).

Odborný odhad potřeb rozvojových ploch pro bydlení dle metodiky MMR (Ministerstvo pro
místní rozvoj) a ÚÚR (Ústav územního rozvoje)
Kalkulace je provedena pro návrhové období 20 let s cílem vytvořit příznivé podmínky pro
zvýšení počtu obyvatel v obci:
- požadavky vyplývající z dlouhodobé strategie obce a z její polohy v území (vliv blízkosti
města Moravská Třebová) - ………..……………………………………………………….. 55 b.j.
- z existence možných využitelných výrobních kapacit v obci …………………..…..……. 15 b.j.
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití ……………………………….........………… 5 b.j.
Celkem……………………………………………………………………………………………. 75 b.j.
Vzhledem k charakteru obce se stanovuje poměr bytových jednotek následovně:
0% bytů v bytových domech……………… 0 b.j.
100% bytů v rodinných domech……….… 75 b.j.
Z orientačního posouzení možné využitelnosti jednotlivých lokalit z hlediska uspořádání
stavebních parcel vyplývá, že v mnoha je situace ovlivněna složitější konfigurací terénu,
existencí inženýrských sítí nebo ochranných pásem – viz. koordinační výkres). Z těchto
důvodů a s přihlédnutím k charakteru obce je kalkulována potřebná plocha na 1 RD cca 1300
m2, a to vč. příslušných komunikací a veřejných ploch.
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech …………………………………………...... 0 m2
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ………………………………... cca 97 500 m2
odečet odhadované reálné kapacity ve stáv. plochách - proluky, zahrady........... - 8 000 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potřeba ploch pro bydlení v rozvojových lokalitách ………………………..…….. 89 500 m2
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Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:
- zastavitelná plocha Z1 ……………………………………………….
10 853 m2
- II Z2 …………………..…………………….…….
8 907 m2
- II Z3 ………… l o k a l i t a b y l a z r u š e n a
- II Z4 …………………..…………………….…….
949 m2
- II Z5 …………………..…………………….…….
3 161 m2
- II Z12 ………… l o k a l i t a b y l a z r u š e n a
- II Z13 …………………..…………………….……
4 571 m2
- II Z14 …………………..…………………….……
3 850 m2
- II Z15 …………………..…………………….……
4 727 m2
- II Z16 …………………..…………………….……
2 404 m2
- II Z17 …………………..…………………….……
6 695 m2
- přestavbová plocha P1 ……………………………………………….
1 675 m2
- II P2 …………………..…………………….……
9 252 m2
- II P3 …………………..…………………….……
2 156 m2
- II P4 …………………..…………………….……
1 632 m2
- II P5 …………………..…………………….……
3 005 m2
- II P6 …………………..…………………….……
6 296 m2
- II P8 …………………..…………………….……
7 387 m2
- II P9 …………………..…………………….……
10 995 m2
- II P10 …………………..…………………….……
6 357 m2
- II P11 ………………….…………………….……
4 376 m2
- II P12 …………………..…………………….……
4 921 m2
- II P13 …………………..…………………….……
3 089 m2
- II P14 …………………..…………………….……
2 270 m2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem ……………………………………………………………...........
109 528 m2
Vyhodnocení: V obci je celková odhadovaná potřeba cca 75 stavebních parcel, v horizontu
cca 20 let. Z uvedených kalkulací vyplývá, že návrhové plochy pro bydlení jsou vymezeny
s rezervou cca 22 %. Vzhledem k rozsahu obce a ke skutečnosti, že obec je vlastníkem jen
několika pozemků v rozvojových plochách, je tato rezerva odůvodnitelná.
4) plochy výroby
- lok. Z7 - plochy VL (výroba lehká)
– 1,8927 ha
- lok. Z6 - plocha VD (výroba drobná a služby)
– 0,2538 ha
- lok. Z8 - ……………l o k a l i t a b y l a z r u š e n a
- lok. Z9, Z10 - plochy VZ (výroba zemědělská)
– 0,9668 ha
Uvedené rozvojové plochy Z7, Z9 a Z10 jsou převzaty z předchozího územního plánu ÚPO
Třebařov.
3) plochy pro občanskou vybavenost
- lok. Z11 - plocha OS (občanská vybavenost - sport) – 0,2489 ha.
- rozšíření sportovních ploch pro potřeby základní školy
- lok. P7 - plocha OV (občanské vybavení veřejné) – 0,5065 ha.
- doplnění ploch veřejné občanské vybavenosti v obci
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA

14.1 Zemědělský půdní fond
Úvod
Na základě průzkumů a rozborů řešeného území, posouzení stávajícího územního plánu a
vyhodnocení požadavků obce byl zpracován návrh lokalit pro novou bytovou výstavbu,
občanskou vybavenost, výrobu a rekreaci.
Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají kultury orná půda, TTP (trvalý travní porost), zahrada a
ovocný sad.
Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data ÚAP
Moravská Třebová), údajů z územně technických podkladů k ochraně zemědělské půdy,
s využitím vyhl. č. 48/2011 Sb. (stanovení tříd ochrany ZPF) a stavebního zákona č. 183/2006
Sb. (zastavěné území obce).

Přehled o struktuře půdního fondu :
Celková rozloha - k.ú. Třebařov

ha
1 562,06

%
100

zemědělská půda
z toho: - orná půda
- zahrady
- ovocné sady
- trvalý travní porost
nezemědělská půda
- lesní půda
- vodní plochy
- zastavěné plochy
- ostatní plochy

1 239,77
919,10
38,63
10,95
271,09
322,29
126,70
47,96
17,67
129,96

79,4
58,8
2,5
0,7
17,4
20,6
8,1
3,1
1,1
8,3

Struktura dotčeného půdního fondu
- v řešeném území je ve velkém rozsahu zastoupena kvalitní zemědělská půda tříd ochrany
(I., II.), a to zejména ve střední části katastru, vč. zastavěného území a jeho bezprostředního
okolí.
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kódy BPEJ pozemků dotčených návrhovými plochami s třídou ochrany (TOZPMP):
tř. I.
- 7.11.00

tř. II.
- 7.11.10
- 7.30.01
- 7.43.00
- 7.43.10
- 7.44.00
- 7.44.10
- 7.58.00

tř. III.
- 7.30.14

tř. IV.

tř. V.
- 7.47.52

Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:
Rozvojové lokality jsou situovány jak vně, tak uvnitř zastavěného území obce a dotýkají se
zemědělských pozemků téměř všech tříd ochrany ZPF, v naprosté většině však pozemků s tř.
ochr. II. Těm se ale nelze vyhnout, protože zasahují v podstatě celé území obce i navazující
okolí.
Zastavitelné plochy byly vymezeny tak, aby navazovaly na hranice zastavěného území.
Dosavadní využití pozemků
Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Případné zábory zemědělské půdy je třeba
v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem. Veškerá
zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se
zpracovávají dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době přípravy realizace.
Poznámky:
V poslední sloupci tabulky je uveden „Původ“ plochy:
ÚPO: ……. plochy vymezené a schválené v předchozí ÚPD – ÚPO Třebařov a Změna č.1
N: ……….. plochy nově navržené
- v řešeném území je v souladu s nadřazenou ÚPD „ZÚR Pk (2. aktualizace)“ vymezena
plocha K1 - …… pro stavbu protoipovodňového opatření „Poldr Třebařov“
Vzhledem k tomu, že pro uvedený záměr není zpracovaná žádná podrobnější dokumentace,
nelze tedy ani odhadovat případné nároky na zábor půdního fondu. Dle ZÚR PK „ nejsou
plochy protipovodňových opatření – suchých poldrů považovány za zábor půdy, neboť jde o
stanovení specifického režimu území, nikoliv o změnu využití “.
Pro tuto lokalitu se tak předpokládá ponechání pozemku ve stávajícím využití a do bilancí
předpokládaných záborů tak není zahrnuta.
Technická opatření k ochraně ZPF, vyplývajícící z Plánu společných zařízení projektu „KPÚ
Třebařov“ (přehrážky, průlehy, meze, příkopy, zasakovací pásy) jsou již převedeny do majetku
obce a v KN vedeny jako „ostatní plocha“.
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Změny, které byly v upraveném návrhu ÚP provedeny na základě „Vyhodnocení
stanovisek po společném projednání návrhu ÚP Třebařov“:
- lokality Z3, Z8 a Z12 byly zrušeny
- rozsah lokality Z6 byl omezen jen na pozemek p. č. 5146 – druh pozemku „ostatní plocha“,
s rozsahem 0,2538 ha.
- rozsah lokality Z16 byl omezen jen na pozemek p. č. 5602 – druh pozemku „TTP“,
s rozsahem 0,2404 ha.

Zdůvodnění „veřejného zájmu“ k vymezení ploch, navržených na zemědělských
pozemcích tř. ochrany I. a II. :
-

plochy nově navržené

Z5:
Drobná lokalita pro bytovou zástavbu, přilehlá ke komunikaci II. tř. Jedná se o původně
zastavěnou plochu (dům při silnici na poz. 6477 – ostatní plocha) se zahradou poz. č. 6318.
Pozemek zahrady není využitelný pro intenzivní hospodaření (zatravněný svažitý pozemek),
z hlediska ochrany ZPF leží na půdách s tř. ochr. II (1820 m2) a V. (872 m2).
Z11:
Drobná plocha (2 489 m2) na západním okraji zastavěného území, určená pro občanskou
vybavenost. Lokalita je situovaná nad areálem základní a mateřské školy vedle multifunkčního
hřiště a je navržena pro rozšíření sportovních ploch pro školu. Situování plochy na pozemek
s horší kvalitou zemědělské půdy není možné, v dosahu se žádná taková nenachází.
Z16:
Lokalita na jižním okraji obce určená pro výstavbu rodinného bydlení. Jedná se o pozemek č.
5602, který byl v minulosti zastavěný a který tak tvoří proluku při vjezdu do obce. Pozemek je
ze třech stran ohraničený komunikacemi. Situování plochy na pozemek s horší kvalitou
zemědělské půdy není možné, v dosahu se žádná taková nenachází.
P3:
Drobná lokalita (2 156 m2) uvnitř obce při hlavní silnici, určená pro výstavbu jednoho
rodinného domu. Parcela se nachází na místě zbořeniště původního domu a jeho zahrady.
V platném ÚPO je pozemek určen pro veřejnou zeleň, v současné době je to občas sekaná
louka. Pozemek je obklopen okolní zástavbou a pro zemědělské využití pozemek nemá žádný
význam.
P7:
Zbořeniště bývalé usedlosti se zahradou při hlavní silnici v obci u Třebařovské hospody.
Lokalita určená pro rozšíření veřejné občanské vybavenosti v obci, např. pro sociální služby.
Jedná se o svažitý pozemek, pro hospodářské účely neyvužitelný, kde zemědělské pozemky
tvoří cca 1/2 lokality (zbytek tvoří ostatní plochy). Pozemek tvoří proluku v zástavbě, která je
obklopena okolní zástavbou.
P13:
Lokalita při hlavní silnici, určená k bydlení. Pozemek tvoří proluku na jižním okraji obce, mezi
plochami zemědělské výroby a obytnou zástavbou. Zastavitelná je pouze jižní část při
komunikaci, severní část je dotčena vedením inž. sítí - VN elektro, vodovod, sdělovací kabely.
Pozemek nemá hospodářské využití, v současnosti je to občas sekaná louka.
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P14:
Pozemek v zastavěném území v jižní části obce, původně zastavěný (hospodářská usedlost),
určený zpět pro funkci bydlení. Pozemek je pro zemědělské hospodaření nevyužitelný
(převážně strmý svah – v současnosti je to občas sekaná louka), avšak vhodně přístupný
z jižní strany po stávající místní komunikaci, ze které jsou přístupné i navazující sousední
objekty. Pozemek je tak v podstatě prolukou v historické zástavbě.

-

plochy rozšířené

P10:
Lokalita pro bytovou výstavbu, navržená již v platném ÚPO pod ozn. Z30. Návrh lokalitu
rozšiřuje jihozápadním směrem, ale pouze na pozemky s tř. ochr. V. Celkově je lokalita
tvořena zemědělskými pozemky tř. ochr. II. (8%), tř. ochr. V. (32%) a ostatními plochami
(60%).

-

plochy schválené v předchozí ÚPD – změna využití

Z1:
Lokalita vymezená v platné ÚPD pro plochy výroby (VD, pod ozn. Z16). V návrhu ÚP je
lokalita nově určená pro plochy bydlení, a je vymezená převážně na pozemcích tř. ochr. III.
Necelé 2% této lokality (201 m2) zasahují i do ploch s tř. ochr. II. - tato část leží u křižovatky
silnic II. a III. tř., v ochr. pásmu vrchního vedení elektro VVN 110 kV. Jedná se tak o zbytkovou
část předmětné lokality, k zemědělským účelům nevyužitelnou a nebylo by tedy účelné tuto
část z navrhované lokality vylučovat.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Č.

Návrh funkčního využití

Výměra
celkem
( ha )

Zábor
ZPF
( ha )

Zábor ZPF dle druhu
pozemku (ha)
orná p.

TTP

zahrada /
sad

I.

II.

III.
1,0652

Z1

bydlení venkovské - BV

1,0853

1,0853

1,0853

0,0201

Z2

- II -

0,8907

0,8907

0,8907

0,8907

Z3

Informace Informace
o existenci o existenci
závlah
odvodění

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha)
IV.

Jiné
plochy

Původ
plochy

V.
______

______

ÚPO

______

______

ÚPO

______

______

ÚPO

______

______

0,4571

______

______

ÚPO

0,3850

______

______

ÚPO

0,4727

______

______

ÚPO
N

lokalita byla zrušena

Z4

- II -

0,0949

0,0949

Z5

- II -

0,3161

0,2692

0,0404

0,0545

0,0949
0,2692

Z12

0,1820

0,0872

0,0469

N

lokalita byla zrušena

Z13

- II -

0,4571

0,4571

Z14

- II -

0,3850

0,3850

Z15

- II -

0,4727

0,4727

Z16

- II -

0,2404

0,2404

0,2404

0,2404

______

______

Z17

- II -

0,6695

0,1985

0,1985

0,1985

______

______

P1

- II -

0,1675

0,1675

0,1675

0,1675

______

______

ÚPO

P2

- II -

0,9252

0,9252

0,0342

0,9252

______

______

ÚPO

P3

- II -

0,2156

0,1937

0,1937

0,1937

______

______

0,0219

N

P4

- II -

0,1632

0,0587

0,0347

0,0240

0,0587

______

______

0,1045

ÚPO

P5

- II -

0,3005

0,3005

0,3005

0,3005

______

______

ÚPO

P6

- II -

0,6296

0,6296

0,6296

______

______

ÚPO

P8

- II -

0,7387

0,7387

0,7387

______

______

ÚPO
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0,0885
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0,4710
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Č.

Návrh funkčního využití

Výměra
celkem
( ha )

Zábor
ZPF
( ha )

Zábor ZPF dle druhu
pozemku (ha)
orná p.

TTP

zahrada /
sad

Informace Informace
o existenci o existenci
závlah
odvodění

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

Jiné
plochy

Původ
plochy

V.

P9

bydlení venkovské - BV

1,0995

0,8769

0,8769

0,3612

0,5157

______

______

0,2226

ÚPO

P10

- II -

0,6357

0,2544

0,2544

0,0525

0,2019

______

______

0,3813

ÚPO/N

P11

- II -

0,4376

0,3927

0,3927

______

______

0,0449

ÚPO

P12

- II -

0,4921

0,4921

0,0090

0,1103

______

______

P13

- II -

0,3089

0,3043

0,3043

0,3043

______

______

P14

- II -

0,2270

0,2270

0,2270

0,2270

______

______

plochy bydlení - ∑

10,9528

9,6551

Z6

výroba drobná a služby – VD

0,2538

0,0000

Z7

výroba lehká – VL

1,8927

1,6573

0,3927

3,5368

3,9141

2,2042

1,6573

0,3818

0,3818

7,4033

1,0652

0,8048

1,6573

Z8
Z9

0,4831

0,0046

N
N

1,2977
______

______

0,2538

N

______

______

0,2354

ÚPO

lokalita byla zrušena
výroba zemědělská - VZ

Z10

- II plochy výroby - ∑

0,4457

0,4457

0,4457

0,5211

0,5211

0,5211

3,1133

2,6241

2,1784
0,2489

0,4457

N

0,4457

______

______

ÚPO

0,5211

______

______

ÚPO

2,6241

0,4892

Z11

obč. vybavenost - sport - OS

0,2489

0,2489

P7

obč. vybav.- veřejná - OV

0,5065

0,2611

občanská vybavenost - ∑

0,7554

0,5100

0,2489

1,9863

1,9863

1,9863

1,9863

ano

______

plochy rekreace - ∑

1,9863

1,9863

1,9863

1,9863

______

______

Celkem - ∑

16,8078

14,7755

7,9504

K2

ÚPO

rekreace oddechová - RO
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0,2489

______

______

______

______

0,1897

0,0714

0,2611

0,1897

0,0714

0,5100

4,5495

2,2756

0,3818 12,5237

N
0,2454

N

0,2454

1,0652

0,8048

ÚPO

2,0323
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14.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Určující právní normou je " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.
a) Celková výměra lesů a jejich kategorie
V řešeném území se lesní půda vyskytuje zejména ve východní části řešeného území, v údolí
Ospitského potoka – jedná se celkem o 126,7 ha, což představuje 8,1 % rozlohy území.
Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa: – „les hospodářský“.
Hlavní dřevinou je smrk, v části s příměsí listnáčů ( buk, javor, mléč). Na chudších stanovištích
jsou zastoupeny chudé a kyselé jedlové bučiny a kamenité jedlové bučiny. Křovinné patro je
středně vyvinuté s dominancí bezu černého.
V řešeném území jsou lesy převážně v majetku obce, v menší míře i soukromých osob.
b) návrh ÚP nepředpokládá zábor lesních pozemků
- navrhovaná lokalita Z5 je částečně situovaná v ochranném pásmu lesa, tato skutečnost je
uvedena ve specifických podmínkách jejího využití - v kap. 3.2 textové části ÚP.
- pozemky určené k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa (do 50 od okraje
lesa) jsou zastavitelné jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst.
2 lesního zákona
- v případě umístění staveb na lesní pozemky nebo na pozemky, kde by mohlo dojít
k ohrožení stavby lesními porosty, tj. do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo
lesa), upozorňujeme na ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona, který ukládá povinnosti
vlastníkovi nemovitosti nebo investorovi stavby a zařízení provést na své náklady
nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečena
před škodami způsobenými pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů,
zastíněním atd. z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- jde o omezení, které vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o lesích") a je nutno je při
výstavbě nových objektů respektovat z důvodu možného negativního působení staveb na
les, a také jako ochranu staveb před případnými škodami způsobenými lesními porosty. Je
tedy nutné zvolit lokalitu pro zástavbu tak, aby objekty na ní umístěné byly svou
polohou vzdáleny od lesního porostu min. 25-30 m (porostní výška mýtného lesního
porostu).
c) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Třebařov
neobsahuje.
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále
zpracována.
Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických
poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České
republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní
úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.
V případě, že dojde ke změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba
konzultovat záměr s příslušnou správou lesního hospodářství.
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15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
V souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své námitky k
návrhu ÚP Třebařov v rámci veřejného jednání do 06.05.2021.
Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky:
Tabulka C2 - Návrh

rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Třebařov po
veřejném projednání
Č.
1

Jméno, adresa
č.j./ze dne
Karel Bednář
Tatenice 66
561 31 Tatenice
MUMT 11923/2021
21.04.2021

2

Karel Bednář
Třebařov 217
569 33 Třebařov
MUMT 11924/2021
21.04.2021

09 / 2021

Text

Rozhodnutí o námitkách a vypořádání
připomínky

Já níže podepsaný Karel Bednář, bytem
Tatenice č.p. 66, uplatňuji námitku proti
začlenění mého pozemku parc.č. 6449, k.ú.
Třebařov, o výměře 3563 m2, druh pozemku
orná půda, do funkční plochy „ZS“ - zeleň
sídelní, ve výše uvedeném návrhu územně
plánovací dokumentace obce Třebařov.
Výše popsanou parcelu jsem kupoval a
využívám jako ornou půdu a hospodařím na
ní.
Jako přípustné funkční využití plochy „ZS“ zeleň sídelní, dle textové části návrhu územně
plánovací dokumentace, je:
1) louky, pastviny, sady a zahrady
2) stavby, terénní úpravy a zařízení,
související s hlavním využitím, nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení
3) komunikace pěší, cyklistické a účelové
4) vodní plochy a toky
5) liniové trasy technické vybavenosti
6) informační, propagační a reklamní zařízení
Zde uvedené, citované, funkční využití plochy
„ZS“ - zeleň sídelní, neumožňuje zemědělské
obdělávání jako pole.
Proto žádám, aby byl můj pozemek, parc.č.
6449, k. ú. Třebařov i nadále zařazen ve
funkční ploše „AZ“ - plochy zemědělské, dle
původního, dosud platného, územního plánu

Námitce se částečně vyhovuje.
Pozemek p.č. 6449 k.ú. Třebařov byl zařazen v návrhu do plochy
MNpz - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a
zemědělské.
Odůvodnění:
Námitka byla podána oprávněnou dotčenou fyzickou osobou s
vlastnickým vztahem k pozemkům a stavbám dotčených návrhem
řešení ÚP.
Námitka byla uplatněna v zákonné lhůtě a obsahuje veškeré
náležitosti uvedené v § 52, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona.
Pozemek p.č. 6449 je v dosud platném ÚPO Třebařov zařazen do
funkčních ploch „S“ (plochy krajinné zóny smíšené), konkrétně
ploch „Spz“ (plochy s přírodním a zemědělským využitím) a ploch
„Spv“ (plochy s přírodním a vodohospodářským využitím).
Pro zachování obdobných podmínek využití pozemku p.č. 6449
jak je v námitce požadováno, bude tento zařazen do ploch MNpz
(plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské),
a to jako součást neurbanizovaného tj. nezastavěného území.
Regulativy ploch MNpz umožňují jejich využívání pro
zemědělskou výrobu (stejně jako ploch AZ), zdůrazňují však také
možnou kombinaci s plochami přírodní a krajinné zeleně. Tento
způsob využití je na tomto pozemku vhodnější jak z důvodů
terénních podmínek (svah na levém břehu Moravské Sázavy), tak
z důvodu bezprostřední návaznosti na kulturní památku „Kostel
klášterní“, kde obec Třebařov připravuje rozsáhlé úpravy celého
areálu.

Já níže podepsaný Karel Bednář, bytem
Třebařov č.p. 217, uplatňuji námitku proti
začlenění mého pozemku parc.č. 6452, k.ú.
Třebařov, o výměře 3093 m2, druh pozemku
orná půda, do funkční plochy „ZS“ - zeleň
sídelní, ve výše uvedeném návrhu územně
plánovací dokumentace obce Třebařov.
Výše popsanou parcelu jsem kupoval a
využívám jako ornou půdu a hospodařím na
ní.
Jako přípustné funkční využití plochy „ZS“ zeleň sídelní, dle textové části návrhu územně
plánovací dokumentace, je:
1) louky, pastviny, sady a zahrady
2) stavby, terénní úpravy a zařízení,
související s hlavním využitím, nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení
3) komunikace pěší, cyklistické a účelové
4) vodní plochy a toky
5) liniové trasy technické vybavenosti

Námitce se částečně vyhovuje.
Pozemek p.č. 6452 k.ú. Třebařov byl zařazen v návrhu do plochy
MNpz - plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a
zemědělské.
Odůvodnění:
Námitka byla podána oprávněnou dotčenou fyzickou osobou s
vlastnickým vztahem k pozemkům a stavbám dotčených návrhem
řešení ÚP.
Námitka byla uplatněna v zákonné lhůtě a obsahuje veškeré
náležitosti uvedené v § 52, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona.
Pozemek p.č. 6452 je v dosud platném ÚPO Třebařov zařazen do
funkčních ploch „S“ (plochy krajinné zóny smíšené), konkrétně
ploch „Spz“ (plochy s přírodním a zemědělským využitím) a ploch
„Spv“ (plochy s přírodním a vodohospodářským využitím).
Pro zachování obdobných podmínek využití pozemku p.č. 6452
jak je v námitce požadováno, bude tento zařazen do ploch MNpz
(plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské),
a to jako součást neurbanizovaného tj. nezastavěného území.
Regulativy ploch MNpz umožňují jejich využívání pro
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6) informační, propagační a reklamní zařízení
Zde uvedené, citované, funkční využití plochy
„ZS“ - zeleň sídelní, neumožňuje zemědělské
obdělávání jako pole.
Proto žádám, aby byl můj pozemek, parc.č.
6452, k. ú. Třebařov i nadále zařazen ve
funkční ploše „AZ“ - plochy zemědělské, dle
původního, dosud platného, územního plánu

zemědělskou výrobu (stejně jako plocha AZ), zdůrazňují však
také možnou kombinaci s plochami přírodní a krajinné zeleně.
Tento způsob využití je na tomto pozemku vhodnější jak z důvodů
terénních podmínek (svah na levém břehu Moravské Sázavy), tak
z důvodu bezprostřední návaznosti na kulturní památku „Kostel
klášterní“, kde obec Třebařov připravuje rozsáhlé úpravy celého
areálu.

V souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své námitky k
návrhu ÚP Třebařov v rámci opakovaného veřejného jednání do 06.09.2021.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky.

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své připomínky k
návrhu ÚP Třebařov v rámci společného jednání do 23.11.2020.
Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své připomínky k
návrhu ÚP Třebařov v rámci veřejného jednání do 06.05.2021.
Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány.
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své připomínky k
návrhu ÚP Třebařov v rámci opakovaného veřejného jednání do 06.09.2021.
Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány.

17.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

- textová část odůvodnění územního plánu ……………………obsahuje 87 stran
- grafická část:

B2.1
B2.2
B2.3
B2.4

koordinační výkres
výkres širších vztahů
výkres předpokládaných záborů půd. fondu
výkres koncepce technické infrastruktury

1 : 5 000
1 :50 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Výkresová část je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 2 listy
pro každý uvedený výkres.
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