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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP CHORNICE 

 
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Chornice (dále Zpráva) obsahuje: 
 
a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 

územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,  

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,  

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem,  

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

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,  

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch, 

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

3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona, 

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. 

5. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit: 

6. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

7. 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: 

8. Případný požadavek na zpracování variant řešení: 
9. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,  

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno,  

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) 
vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,  

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,  

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje, 

k) výsledky projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi, veřejností a ostatními 
subjekty 

Závěr 
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Doplněný a upravený text po veřejném projednání je zvýrazněn zelenou barvou a kurzívou. 
 
Obec Chornice se skládá z 1 katastrálního území a to Chornice. Celková rozloha obce činí 1423 ha. 
Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno k 07/2016 

Zpráva o uplatňování územního plánu Chornice (dále ÚP) vychází z ustanovení § 55, odst. 1 stavebního 
zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel územního plánu předloží 
zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 
roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.  

V souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona přistoupil odbor výstavby a územního plánování, Městského 
úřadu Moravská Třebová, jako pořizovatel ÚP Chornice, ke zpracování návrhu Zprávy o uplatňování ÚP 
Chornice a jejímu projednání dle příslušných ustanovení stavebního zákona. 
 
 

Zpráva o uplatňování ÚP Chornice obsahuje pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny.  
 

 

 
 

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

 
 
a1.  Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

ÚP Chornice vydalo Zastupitelstvo obce dne 13. 04. 2010 opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti 
dne 29. 04. 2010 a Změnu č. 1 vydalo dne 24.06.2013 s nabytím účinnosti dne 03.09.2013 a jsou 

zveřejněny na adrese: Chornice - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz)  

Dosavadní využívání zastavěného území i zastavitelných ploch vymezených v ÚP Chornice je ve shodě 
s požadavky platného ÚP. 

Celkově bylo ÚP vymezeno 61 zastavitelných ploch. 

V tabulce jsou uvedeny pouze plochy, kde probíhá výstavba, bylo vydáno stavební povolení, nebo již byly 
zastavěny. Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a neurbanizovaném 
území byl ÚP od jeho schválení v roce 2010 naplňován takto: 

Zastavitelné plochy 

P.Č. funkční zařazení 
výměra 

(ha) 

Z toho využito Zbývá 
využít 

(ha) 

poznámka 
ha % 

1 
plochy technické 
infastruktury - TI 

0,20 0,20 100 % 0 
Realizace ČOV včetně p.č. 
20 a 56 

7 
plochy výroby a skladování - 
V 

0,49 0,49 100 % 0  

8 
plochy výroby a skladování - 
V 

0,16 0,16 100 % 0  

9 Plochy bydlení v RD - BI 0,14 0,14 100 % 0  

10 
plochy veřejných 
prostranství - PV 

0,64 0,64 100 % 0 
Hasičská zbrojnice + 
veřejný prostor 

https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/chornice/
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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚP CHORNICE 

11 
Plochy pro tělovýchovu a 
sport - OS 

0,15 0,15 100 % 0  

12B Plochy bydlení v RD - BI 1,26 1,26 100 % 0  

12C Plochy bydlení v RD - BI 0,37 0,37 100 % 0  

12D Plochy bydlení v RD - BH 0,88 0,24 100 % 0,64 
Zastavěno RD, plocha bude 
změněna na BI 

13 Plochy bydlení v RD - BI 0,81 0,24 30% 0,57 
Zbytek rozparcelován na 
RD 

60 
Plochy pro fotovoltaické 
elektrárny - TFE 

7,38 3,69 50% 3,69 
V ÚP zařazeno do ploch 
technické infrastruktury 

Zbylé zastavitelné plochy nebyly využity. 

Plochy přestavby 
Nebyly vymezeny 
 
Změnou č. 1 se pouze zastavitelné plochy 15A (RH-rekreace hromadná) a 15B (OS-tělovýchovná a 
sportovní zařízení) přidali k ploše 17 (PV-plochy veřejných prostranství) a bylo zde změněno funkční využití 
celé plochy na PV-plochy veřejných prostranství. Tato plocha nebyla rovněž využita a zůstává v platnosti. 

Vymezené zastavitelné plochy zatím zůstávají v platnosti. Již zastavěné části v zastavitelných 
plochách budou u následné změny ÚP zahrnuty do zastavěného území. 

Od doby vydání ÚP jsou zaznamenány další požadavky ze strany obce nebo občanů, které budou 
řešeny změnou ÚP – viz kapitola e). 
 
 
a2.  Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán 

 V době vydání ÚP Chornice byly těsně před schválením Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk) schválené dne 29. 4. 2010 a aktualizace č. 1 ZÚR Pk, která nabyla účinnosti dne 7. 10. 
2014. Po vydání ÚP byla schválena aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti 5. 7. 2019 a aktualizace č. 
3, která byla schválena 25.8.2020 a nabyla účinnosti 12.9.2020. 
Při změně ÚP Chornice je nutné přezkoumat ÚP s hlediska souladu s platnými 
a aktualizovanými ZÚR Pk. 

 V době pořizování ÚP byla vydána Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), která byla 
schválena dne 20. 7. 2009 usnesením vlády ČR č. 929/2009. Dále byla schválena aktualizace č. 1 
PÚR ČR, která je závazná od 15.04.2015 usnesením č. 276, Aktualizace č. 2 PÚR ČR schválená 
usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 629, Aktualizace č. 3 schválená usnesením vlády ze dne 2. 
září 2019 č. 630, Aktualizace č. 5 schválená usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833, která je 
závazná od 11.9.2020 a Aktualizace č. 4 schválená usnesením vlády ze dne 12.7.2021 č. 618, která 
je závazná od 01.09.2021. 
ÚP Chornice je nutné při změně dát do souladu s aktualizovanou PÚR ČR. 

 V roce 2020 proběhla 5. aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností 
Moravská Třebová (ÚAP).  
V následné změně ÚP vycházet z aktuálních ÚAP a řešit problémy obce, které z této aktualizace 
vyplynuly.   

 ÚP Chornice je nutné při aktualizaci opravit dle platného znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen 
vyhláška) v uplynulém období.  
V rámci změny ÚP bude prověřen a upraven obsah a jeho struktura (včetně názvu kapitol v 
textové části a názvů výkresů) z hlediska souladu se stavebním zákonem a vyhláškou v 
platném znění.  
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 Dle informací webové aplikace Ministerstva zemědělství – Pozemkové úpravy, dostupné z 
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/, byly ve správním území obce Chornice provedeny 
jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů (JPÚ), které byly zapsány do katastru 24.12.2010. 
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) měli být zahájeny v lednu 2021.  
Ve změně ÚP bude nutné prověřit mapové podklady a pro zpracování použít aktuální a platný 
mapový podklad. 
 

a3.  Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

ÚP byl řešen s požadavkem dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel ve městě. Při uplatňování ÚP 
nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný negativní dopad na ekologickou, sociální ani ekonomickou 
složku prostředí obce. Využívání území probíhá v souladu s nastavenou koncepcí ÚP, který je řešen s 
potřebou uchování přírodních, krajinných, kulturních i historických hodnot.  

 
 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

V době zpracování této zprávy proběhla již 5. úplná aktualizace ÚAP 2020.  
 
ÚP v převážné míře akceptuje zjištěné hodnoty v ÚAP. Jedná se o hodnoty právně definované (limity 
využití území), tak i hodnoty bez právní ochrany, jejichž ochranu zajišťuje platná územně plánovací 
dokumentace. Ve změně ÚP prověřit data z ÚAP a chybějící případně doplnit. 

Pro zpracování změny ÚP použít aktualizovaná data ÚAP. 
 
Z vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek vyplynulo, že obec Chornice je zařazena do 
skupiny 2a. Obec má pilíř ekonomický a environmentální (životní prostředí) hodnocen kladně a pilíř 
sociodemografický hodnocen záporně. 
U sociodemografického pilíře jde hlavně o úbytek obyvatel, vyšší index stáří, nižší podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním, nevyvážená turisticko-rekreační funkce obce a nízký podíl potenciálních 
rekreačních ploch.  
 
Nástroji územního plánování je potřeba podporovat všechny pilíře územních podmínek.  

Závady  

 (ZD) závada dopravní – nízká obsluha veřejnou dopravou v pracovní dny, nulová o víkendu 

 (ZD) závada dopravní – průtah komunikace II. třídy (II/368) zastavěným územím. 

 (ZH) závada hygienická – zastavěné území zasahuje do ochranného pásma el. vedení VN 

 (ZU) závada urbanistická - zástavba v záplavovém území i v aktivní zóně 

 (ZU) závada urbanistická – brownfields – areál u nádraží 

 (ZJ) závada jiná – vysoký podíl zemědělských ploch navazujících na zastavěné území s absencí 
remízků a průlehů 

 (ZJ) závada jiná – nízká míra ubytovacích kapacit 

 (ZJ) závada jiná – orná půda ohrožená erozí 

 (ZJ) závada jiná – podprůměrná lesnatost 

 (ZJ) závada jiná - ekologicky nestabilní území - nízká ekologická stabilita území - navrhnout systém 
krajinné zeleně 

Vzájemné střety záměrů na provedení změn 

 (SZL) zastavitelná plocha (3, 7, 23, 24, 25, 27, 51, 61) zasahuje do ochranného pásma elektrického 
vedení VN 

 (SZL) střet koridoru kapacitní silnice S43 s ochranným pásmem lesa, ÚSES a významně krajinnými 

prvky 

 (SZL) střet koridoru kapacitní silnice S43 a území zásadního významu pro ochranu a rozvoj hodnot 
území 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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Ve změně ÚP bude nutné problémy, které ÚP může řešit, prověřit a zapracovat do dokumentace. 

 

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci vydanou krajem 

 
c1. Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

V ÚP byl posouzen soulad s PUR. Dne 20. 7. 2009 usnesením vlády ČR č. 929/2009 byla schválena PÚR 
ČR 2008 a 15. dubna 2015 vláda ČR projednala a schválila Aktualizaci č. 1 PUR ČR usnesením č. 276. 

Po vydání ÚP Chornice byla schválena Aktualizace č. 2 PÚR ČR schválená usnesením vlády ze dne 2. 
září 2019 č. 629, Aktualizace č. 3 schválená usnesením vlády ze dne 2. září 2019 č. 630, Aktualizace č. 5 
schválená usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833, která je závazná od 11.9.2020 a Aktualizace č. 
4 schválené usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618, která je závazná od 01.09.2021. 

ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1-5 kap. 2.2, čl. 14-31: 
(čl. 14) ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území při zachování urbanistické struktury 
území  
(čl. 14a) ÚP vymezil zastavitelné plochy pro výrobu, vhodnou pro rozvoj primárního sektoru s ohledem na 
ochranu krajiny 
(čl. 15) předchází sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, nevytváří 
oddělené lokality a zastavitelné plochy navazují na zastavěné území 
(čl. 18) podporuje polycentrický rozvoj sídel 
(čl. 20) vytváří podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability území, respektuje stávající ÚSES, 
který je funkční a dostatečný a proto nebylo nutné ÚSES upravovat nebo doplňovat a respektuje veřejné 
zájmy ochrany přírody 
(čl. 20a) omezil srůstání sídla a ponechal historické přístupy a prostupy do krajiny 
(čl. 23) vymezil plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic  
(čl. 24) vybudováním kapacitní silnice S43 bude dostupnost území nadmíru zabezpečena 
(čl. 25) v zastavěných územích a zastavitelných plochách jsou vytvořeny podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání dešťových vod 
(čl. 26) zastavitelné plochy nejsou navrhovány v záplavových územích  
(čl. 30) úroveň technické infrastruktury je koncipovaná tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života  

V ÚP Chornice jsou republikové priority respektovány. 
 
(čl. 61 a čl. 121) Obec leží v rozvojové ose vymezené PÚR ČR a v koridorech a plochách dopravní 
infrastruktury a to OS9 Rozvojová osa Brno – Svitavy/Moravská Třebová a v koridoru kapacitní 
komunikace SD 20 úsek Brno–Moravská Třebová 

V ÚP Chornice je kapacitní komunikace SD20 vymezena na západním okraji obce.  

 

(čl. 75b) Obec leží v specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem 
vymezené PÚR ČR. Úkolem je řešit problematiku sucha a využívat k tomu územní studie krajiny (USK). 

OPR Moravská Třebová má územní studii krajiny zpracovanou z roku 2019. 
V ÚP Chornice jsou navrženy v jižní části dvě vodní plochy a jejich realizaci doporučuje i USK. 

ÚP Chornice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 - 5. Ve změně 
ÚP doplnit v odůvodnění podrobnější posouzení souladu s platnou PÚR ČR. 
 

 
c2. Soulad s územně plánovací dokumentací kraje 

V době vydání ÚP Chornice byly před vydáním Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) 
krajským zastupitelstvem 29. 04. 2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti 15. 06. 2010. Dne 07. 10. 
2014 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 ZÚR Pk.  

Po vydání ÚP byla schválena aktualizace č. 2 ZÚR Pk, která nabyla účinnosti 05. 07. 2019 a aktualizace č. 
3, která byla schválena 25. 08. 2020 a nabyla účinnosti 12. 09. 2020. 
 

Je potřeba dát ÚP v rámci změny č. 2 do souladu s tímto dokumentem. 
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Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) včetně aktualizace č. 1 - 3 vyplývají následující 
priority, zásady a úkoly pro územní plánování řešeného území: 

(čl. 01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní 
požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o 
změnách ve využití území. 

ÚP svou koncepcí zajišťuje udržitelný rozvoj obce. Posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí 
příznivým urbanistickým a architektonickým řešením. Je navržena dostatečná veřejná infrastruktura a 
dostatečná prostupnost krajiny. ÚP je řešen tak, aby byly respektovány zásady a podmínky udržitelného 
rozvoje v řešeném území. Respektovány jsou prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.  
 
(čl. 06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se 
soustředit zejména na:  

a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny;  
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 

urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny;  

d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k 
vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod 
využívaných ke koupání.  

e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel;  

f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně 
konfliktních lokalit. 

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; 

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; 

i) ochranu vodohospodářsky významných území a kvalitu vodního ekosystému, povrchových a 
podzemních vod, rovněž se soustředit na přirozenou retenci srážkových vod a zlepšení vodních 
poměrů v kraji; 

j) snížení potencionálních rizik a přírodních katastrof, předcházet nepříznivým účinkům povodní, 
sucha a znečištění vod; 

k) ochranu ložisek nerostných surovin a ložiskových území se zřetelem na reálné potřeby v 
souladu s platnými právními předpisy, principy trvale udržitelného rozvoje a zásadami ochrany 
přírody a krajiny při minimalizaci dopadů na zdraví obyvatel. 

ÚP stanovil urbanistickou koncepci a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách, nenarušil 
krajinný ráz. Vymezením ÚSES byly zachovány přírodní hodnoty a byla stabilizována jejich funkce v 
krajině. V ÚP nejsou vymezovány plochy, které by podporovali sociální vyloučení určitých skupin 
obyvatelstva obce a nejsou zde navrhovány rozvojové záměry, které by negativně ovlivnily charakter 
krajiny. V návrhu územního plánu je ve funkčním členění i prostorové regulaci kladen důraz na zachování 
vnímání sídla v krajině, jako jeho základní urbanistickou hodnotu a je stanoven požadavek na jejich 
respektování. Ložiska nerostných surovin a ložisková území nejsou v obci vymezena. 

 

(čl. 07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště 
ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:  

a) 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;  

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 
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rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné 
krajině;  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;  
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 

strategických služeb (znalostní ekonomika);  
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;  

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  

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.  

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; 

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 byly vymezeny plochy s rozdílným funkčním využitím území vyváženým způsobem tak, aby byla 
zachována funkce bydlení s návazností na veřejný prostor. Nedochází k tvorbě nových samostatných sídel. 
Pro rozvoj cestovního ruchu ÚP prověřil a vymezil plochy rekreace a volnočasových aktivit. Zásobování 
vodou a likvidace odpadních vod jsou řešeny v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací 
Pardubického kraje (PRVK). V ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro rozvoj výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. 
 
(čl. 70) ZÚR vymezují na území Pardubického kraje specifickou oblast krajského významu SOBk 1 tak, že 
do této oblasti jsou zahrnuty i Chornice 
 
(čl. 71a) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
d) respektovat požadavky na ochranu přírodních a kulturních hodnot stanovených v odst.(115) až (118). 

viz odst. 115 - 118 
 
(čl. 72) ZÚR stanovují tyto šířky koridorů pro umístění staveb dopravní infrastruktury (dále též „koridory“): 
a) koridory pro umístění staveb silniční dopravy - 600 m pro dálnice a kapacitní silnice v nezastavěném 
území 

V ÚP byl vymezen koridor o proměnné šířce 200 až 500 m. 
 
(čl. 74) ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového významu kapacitní 
silnice S43 Dětřichov (napojení na dálnici D35 – Jevíčko – Brno) a navrhují koridor pro umístění stavby 
D02. Na této trase navrhují MÚK a to v prostorech Dětřichov, Borušov (I/35), Městečko Trnávka a Jevíčko. 

V ÚP je koridor S43 vyznačen a je veden jako veřejně prospěšná stavba s možností vyvlastnění 
  
(čl. 108) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 
b) v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

V ÚP nejsou v záplavovém území vymezovány žádné rozvojové plochy. 
 
(čl. 110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 
o os nadregionálního biokoridoru, jejichž funkčnost je nutno zajistit - K92 (K82 Vojenský) v šířce min.40 m  

V ÚP není NRBK vyznačen (u hranice s obcí Vysoká a Vrážné). 
 
(čl. 111) ZÚR vymezují na regionální úrovni: 
o funkční regionální biocentra (278 Líšnice) 
o funkční regionální biokoridory (RK 1425 Borová – Líšnice)  

V ÚP je RBC na hranici se Zadním Arnoštovem, není zde vyznačen. RBK je vyznačen, ale není uveden 
správně jeho název. 
 
(čl. 113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
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o zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s metodikou ÚSES 
a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální 
parametry a zajištěna jejich funkčnost; 

ÚP má územní systém ekologické stability vymezen. Biocentra jsou zařazena do ploch s rozdílným 
způsobem využití NP (plochy přírodní), biokoridory do ploch NK (plochy krajinné zeleně). Plochy ÚSES 
nejsou dotčeny žádnou návrhovou plochou. Regulativy pro tyto typy ploch, stanovené v kap. f ÚP, 
připouštějí zásahy jen ve velmi omezené míře.     
 
(čl.114) ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní či 
regionální význam. 
 
(čl.115) Přírodními hodnotami území kraje se rozumí:  
a) zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny  
b) lokality soustavy NATURA 2000– evropsky významné lokality a ptačí oblasti;  
c) mokřad nadregionálního významu;  
d) plochy pro těžbu nerostných surovin, tedy:  

d.1) využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory;  
d.2) nevyužívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory, popř. dobývacími prostory s ukončenou 

těžbou;  
d.3) nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým územím;  
d.4) nevyužívaná výhradní ložiska bez stanovené ochrany chráněného ložiskového území;  
d.5) využívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku, a u kterých byla povolena 

těžba na základě územního rozhodnutí a příslušného obvodního báňského úřadu;  
d.6) nevyužívaná ložiska nevyhrazených nerostů, která jsou součástí pozemku;  
d.7) registrované a evidované prognózní zdroje vyhrazených a nevyhrazených nerostů.  

e) vodohospodářsky významná území  
f) krajinářsky hodnotná území - krajinná památkové zóny; přírodní parky a území se zvýšenou hodnotou 
krajinného rázu7;  
g) významné krajinné prvky8.  
h) skladebné části ÚSES.  
i)  lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem; 
j) plochy kvalitní zemědělské půdy, zejména půdy s první a druhou třídou ochrany. 

ÚP respektuje přírodní hodnoty kraje a to: 
- významné krajinné prvky 
- skladebné části ÚSES 
 

(čl. 116) ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje 
těchto území  

ÚP je navržen v souladu se zásadami ochrany území s přírodními hodnotami. Zastavitelné plochy jsou 
navrženy v návaznosti na zastavěné území. S výstavbou výškových staveb není v ÚP uvažováno.  
 
(čl. 121 a 122) Ze ZÚR Pk je obec Chornice vymezena jako krajina lesní, zemědělská a lesozemědělská. 
Dále je obec vymezena jako krajina 06 Podorlicko, 10 Zábřežsko a 11 Malá Haná. 

(čl. 127) – krajina lesní 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; zejména velkoplošnou holosečí a výsadbou 
jehličnatých monokultur; 

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

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech  
d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb zejména 

vertikálních a liniových  

(čl. 131) – krajina lesozemědělská 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 
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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; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných případech; 
d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl 

zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch; 
e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení 

únosnosti krajiny. 

(čl. 133) – krajina zemědělská 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění 

krajinných hodnot území; 
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a 

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

V ÚP jsou zastavitelné plochy navrhovány v návaznosti na zastavěné území a nejsou vymezeny na úkor 
lesa. Nedochází k záborům lesních pozemků. V ÚP nejsou navrženy žádné stavby, které by narušovali 
kompaktní lesní horizonty. Ochranné pásmo lesa je v ÚP respektováno. ÚP splňuje zásady pro činnost v 
krajině lesní, lesozemědělské a zemědělské. 
 
(čl. 137o) ZÚR stanovují tyto společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce krajiny a zásady pro 
udržení nebo dosažení cílových kvalit krajin:  
a) chránit a rozvíjet zachované a hodnotné části krajiny a strukturu krajinných prvků charakteristických 

pro jednotlivé krajiny; 
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; 

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; 

d) rozvíjet okraje měst v kontaktu s krajinou s ohledem na prostupnost krajiny, migrační trasy, dostupnost 
krajinných prostorů pro obyvatele města, vytváření klidových přírodě blízkých prostorů; 

e) vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i 
mimolesní zeleň, atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy; 

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; 

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; 

h) nevymezovat zastavitelné plochy na úkor volné krajiny v prostoru přírodních parků; 
i) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj; 
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; 

k) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami; 

l) nepřipouštět umístění vertikálních výškových staveb technicistní povahy (např. stožáry, větrné 
elektrárny, tovární komíny, vodárny) v krajinářsky cenných prostorech, na území chráněných 
krajinných oblastí, přesahujících vymezující horizonty, krajinné předěly a uplatňujících se v siluetách 
sídel a přednostně je umísťovat k současným průmyslovým zónám, ke stávajícím stožárům 
elektrického vedení nebo jiným prvkům technicistní povahy; 

m) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání; 
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); 

o) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových srážek a omezení 
negativních důsledků povodní řešit vhodnou koncepcí uspořádání krajiny s využitím přirozeného 
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potenciálu krajiny pro zadržení vody (např. revitalizací vodních toků, stanovením území určených k 
rozlivům povodní, výstavbou poldrů, realizací protierozních opatření, zalesňováním atd.). 

V ÚP je krajina a její hodnoty chráněna nastavenými regulativy pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití a stanovenými podmínkami v kapitole urbanistické koncepci a v kapitole koncepce uspořádání 
krajiny. Zastavitelné plochy jsou navrhovány v návaznosti na zastavěné území S výstavbou výškových 
staveb není v ÚP uvažováno. Nakládání s dešťovými vodami je v ÚP je ošetřeno podmínkou zasakováním 
na jednotlivých pozemcích v maximální míře. Protipovodňová ochrana je řešena navržením dvou vodních 
ploch na zachycení přívalových vod. Ve změně je nutné vyznačit platné záplavové území. 
 
(čl. 137f) Ze ZÚR Pk je obec Chornice vymezena jako krajina 06 Podorlicko, pro kterou ZÚR stanovuje tyto 
cílové kvality krajiny: 
a) harmonická krajina pahorkatin a plošin; 
b) lesozemědělská krajina středního – malého měřítka s vyváženou mozaikou ploch lesů, ploch orné půdy 
s vysokým podílem přírodních krajinných prvků, ploch luk a pastvin, ploch rybníků a ploch sídel; 
c) stabilizovaná různorodá sídelní struktura s městskými centry Žamberk, Lanškroun a Moravská Třebová, 
dalšími městy Letohrad a Jablonné nad Orlicí a řadou menších venkovských sídel s minimálními nároky na 
zábor volné krajiny; 
d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 

1. údolí vodních toků Tichá a Divoká Orlice, Moravská Sázava a Třebůvka a jejich přítoků jako 
krajinné osy prostupující volnou krajinou i zastavěnými územími sídel; 
2. dynamický reliéf s řadou vrcholů, hřebenů a kuest; 
3. Třebovské stěny a Hřebečovský hřbet jako významné krajinné předěly a vymezující horizonty; 
4. Lanškrounské rybníky a Třebovské stěny jako specifické krajinářsky cenné prostory; 

e) zachované vizuální charakteristiky krajiny: 
1. dominanta vrcholů Žampach a Dubina; 
2. dominanty kostelů v Dolní Čermné a Horní Čermné, poutního místa Mariánská Hora, kaple na 
Kopečku u Letohradu, kostelíka se zvonicí v Albrechticích, kostela v Žichlínku, kostela v Křenově a 
kostela v Městečku Trnávka; 
3. zříceniny hradů; 
4. siluety sídel Žamberk, Letohrad, Dolní Čermná, Moravská Třebová a Damníkov. 

Do krajiny 06 Podorlicko zasahuje obec nepatrnou částí u západní hranice, částí lesa. V ÚP jsou 
zastavitelné plochy navrhovány v omezené míře a nezasahují výrazně do krajiny a neovlivní zachované 
vizuální charakteristiky krajiny. Krajina je v ÚP chráněna zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití 
NP (plochy přírodní) NZ (plochy zemědělské), NL (plochy lesní), NS (plochy smíšené nezastavěného 
území), NK (plochy krajinné zeleně) a stanovenými regulativy pro tyto plochy, které připouštějí zásahy do 
těchto ploch jen ve velmi omezené míře. 
 
(čl. 137j) Ze ZÚR Pk je obec Chornice vymezena jako krajina 10 Zábřežsko, pro kterou ZÚR stanovuje tyto 
cílové kvality krajiny: 
a) harmonická krajina vrchovin; 
b) převážně lesní krajina velkého měřítka, zčásti lesozemědělská krajina malého měřítka tvořená 
mozaikou ploch orné půdy s vysokým podílem přírodních krajinných prvků, ploch lesů, 
ploch luk a pastvin a ploch sídel; 
c) stabilizovaná stejnorodá sídelní struktura menších venkovských sídel s minimálními nároky 
na zábor volné krajiny; 
d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 
1. údolí Moravské Sázavy, Hraničního potoka, Třebůvky, Nectavy a jejich přítoků jako 
krajinné osy prostupující volnou krajinou i zastavěnými územími sídel; 
2. přírodní park Bohdalov – Hartinkov, údolí Petrušov a území Heřmanice – Moravská 

Do krajiny 10 Zábřežsko zasahuje obec nepatrnou částí u východní hranice, nezastavěné území – 
převážně lesný plochy. V ÚP jsou zastavitelné plochy navrhovány v omezené míře a nezasahují výrazně 
do krajiny. Krajina je v ÚP chráněna zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití NP (plochy 
přírodní) NZ (plochy zemědělské), NL (plochy lesní), NS (plochy smíšené nezastavěného území), NK 
(plochy krajinné zeleně) a stanovenými regulativy pro tyto plochy, které připouštějí zásahy do těchto ploch 
jen ve velmi omezené míře.  
 
(čl. 136k) Ze ZÚR Pk je obec Chornice vymezena jako krajina 11 Malá Haná, pro kterou ZÚR stanovuje 
tyto cílové kvality krajiny: 
a) harmonická krajina plošinné sníženiny a vrchoviny; 
b) v okrajových polohách lesní krajina velkého měřítka, v centrální části zemědělská krajina 
středního – malého měřítka tvořená mozaikou ploch orné půdy s vysokým podílem přírodních 
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krajinných prvků, ploch lesů, ploch luk a pastvin a ploch sídel; 
c) stabilizovaná víceméně stejnorodá sídelní struktura s lokálním centrem Jevíčko a menšími 
venkovskými sídly s minimálními nároky na zábor volné krajiny; 
d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 

1. údolí Jevíčky, Třebůvky a Nectavy a jejich přítoků jako krajinné osy prostupující volnou krajinou i 
zastavěnými územími sídel; 

2. Zálesí jako specifický krajinářsky cenný prostor; 
3. Trnávecká vrchovina a Hartinkovská vrchovina jako významné krajinné předěly a vymezující 

horizonty s prudkými svahy a kuestami; 
e) zachované vizuální charakteristiky krajiny: 

1. silueta historického sídla Jevíčko s městskou věží a věží kostela jako dominantami; 
2. dominanta kostela v Chornici; 
3. centrální část sídla Městečko Trnávka s věží kostela a zřícenina hradu Cimburk; 
4. hora Kalvárie s poutním kostelem v Jaroměřicích; 
5. výhledová krajinná osa Jevíčské sníženiny. 

V ÚP jsou zastavitelné plochy navrhovány v omezené míře a nezasahují výrazně do krajiny. Krajina je 
v ÚP chráněna zařazením do ploch s rozdílným způsobem využití NP (plochy přírodní) NZ (plochy 
zemědělské), NL (plochy lesní), NS (plochy smíšené nezastavěného území), NK (plochy krajinné zeleně) a 
stanovenými regulativy pro tyto plochy, které připouštějí zásahy do těchto ploch jen ve velmi omezené 
míře. Dominanta kostela je v ÚP respektována. Není zde navržena žádná rozvojová plocha, která by 
narušovala vizuální charakteristiku krajiny. 
 
(čl. 142) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy: 
o D02 – kapacitní silnice S43 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových 
křižovatek s napojením na stávající silniční síť – hranice kraje – dálnice D35 

Koridor kapacitní silnice (S43) je v ÚP zapracován a veden jako veřejně prospěšná stavba, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
(čl. 147) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů 
ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 
 U 12 – K82 – Vojenský - nadregionální biokoridor K 92 

Biokoridor K92 není v ÚP zapracován. Ve změně ÚP je nutné jej doplnit. 

Ve změně ÚP doplnit v odůvodnění posouzení souladu s platnou ZÚR ve znění Aktualizace č. 3) 
např. zařazení obce do krajiny 06 Podorlicko, 10 Zábřezsko a 11 Malá Haná. Doplnit do návrhu 
NRBK K92 a zařadit jej do VPO.  

 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona 

Rozvojové plochy byly navrženy s ohledem na velikost obce a demografický vývoj počtu obyvatel 
v dostatečném množství. Potřebné záměry je možno uskutečnit na zastavitelných plochách vydaného ÚP 
nebo v zastavěném území obce. Co se týče ploch bydlení, byla již kapacita zastavitelných ploch hodně 
vyčerpána. Stav využití jednotlivých zastavitelných ploch viz kap. a1. 

Z požadavků uplatněných ke změně ÚP vyplynulo několik doplnění nebo nevýznamných rozšíření 
zastavěného území. Tyto konkrétní požadavky budou prověřeny v rámci Změny č. 2 ve vztahu k celkové 
koncepci rozvoje obce a ke stanovené základní urbanistické koncepci. 

Ve změně ÚP bude vymezení nové lokality řádně zdůvodněno. 

 
 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu  

V souladu s § 55a a §55b bude změna ÚP pořizována zkráceným postupem. Zkrácený 
postup pořizování změny územního plánu se použije při pořizování změny nevyžadující 
zpracování variant řešení.  

Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Chornice (dále jen Změna) je zpracován pro obec Chornice, katastrální 
území Chornice. Při změně územního plánu budou použity pojmy totožné se schváleným Územním plánem 
Chornice.  
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1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, 

 
Koncepce základního rozvoje obce Chornice zůstává nadále v platnosti.  
 

Změna č. 2 ÚP bude řešit na základě prověření následující záměry a požadavky:  

 
1. Prověřit změnu využití pozemku p.č.4145/1 ze stávající plochy zemědělské (NZ) a stávající plochy 
smíšené obytné (SO) na návrhovou plochu veřejných prostranství PV. Aktualizovat tento stav dle platné 
katastrální mapy včetně uvedení pozemku 4145/2 do souladu se skutečností (změna plochy NZ na plochu 
SO, aktualizovat dle platných mapových podkladů (ozn. č.18) 

 

                          
stav dle k.ú.                      aktualizace ÚP nad platnouKM         platný ÚP 

  
    

2. Prověřit změnu využití pozemků p.č. 4045, 4048, 4052 a ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu výroby zemědělské specifické (VZx) pro umístění permakulárního hospodářství 
(zeleninové záhony, foliovník, skledník, ovocné a listnaté stromy, zeleň) včetně menšího ekocentra, 
lehkých skladovacích prostor, budovy pro řemeslnou činnost – dílny, 2 obytné venkovské stavení 
z přírodních materiálů. Tato plocha s rozdílným způsobem využití bude nově vymezena. 

              
stav dle k.ú.                          aktualizace ÚP nad platnouKM                    platný ÚP 
 

 
3. Prověřit změnu využití pozemků p.č. 4119 a 4118 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu výroby a skladování (V), případně návrhovou plochu smíšenou výrobní (VS) 
s umožněním bydlení. Je zájem postavit halu pro opravu strojů. V souvislosti s tímto požadavkem uvést do 
souladu se stavem v území funkční využití pozemků p.č. 1251/1, 1251/2 a 414, které jsou vymezeny jako 
plochy rodinné rekreace (RI) (označeno jako 16) na přestavbovou plochu smíšenou výrobní (VS) 
s umožněním bydlení. Dále prověřit upřesnění vymezení pozemků p.č. 4120/4, 4120/5 a 4120/6 jako 
plochy veřejného prostranství (PV) (označeno jako č. 17). 
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stav dle k.ú.                    aktualizace ÚP nad platnou KM            platný ÚP 

 
 

4. Prověřit změna využití pozemku p.č. 3505/1 a 3505/21 z návrhové plochy bydlení v bytových 
domech (BH) na návrhovou plochu bydlení v rodinných domech. Aktualizovat stav v území dle platné 
katastrální mapy včetně uvedení ploch veřejných prostranství do souladu se skutečným stavem v území 
(označeno jako 20). 

 

            
stav dle k.ú.           aktualizace ÚP nad platnou KM                          platný ÚP 

 
 

5. Prověřit změnu využití pozemku p.č. 4146 z návrhové plochy smíšené výrobní (VS) na návrhovou 
plochu smíšenou obytnou (SO). Aktualizovat stav v území dle platné katastrální mapy – aktualizovat 
vymezení návrhové plochy smíšené výrobní (VS) č. 5.  

                                    
stav dle k.ú.              aktualizace ÚP nad platnou KM                platný ÚP 

 
 

6. Prověřit změnu využití pozemku p.č. 4016 ze stavové plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na návrhovou plochu rekreace rodinná (RI).  Z důvodu komplexnosti prověřit i stávající pozemek p.č. 4017. 

                                
stav dle k.ú.             aktualizace ÚP nad platnou KM            platný ÚP 
 
 

7. Prověřit změnu využití pozemku p.č. 3517 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na návrhovou 
plochu výroby zemědělské (VZ). Jedná se o koncepci rozvoje stávající rodinné farmy Bílkovi s.r.o. 
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Požadavek je na umístění stáje pro cca 50 kusů hovězího dobytka na hluboké podestýlce (cca 350 m2), 

seníku a objektu bydlení pro majitele areálu, zbývající část bude využívána jako pastva. 
Na pozemcích p.č. 3518 stávající plochy smíšené nezastavěného území (NS) a p.č.3515 stávající plochy 
zemědělské (NZ)  prověřit možnost vybudování plochy vodní a vodohospodářské (rybníku a meandru 
vodoteče) a umístění staveb pro agroturistiku. Možnost řešit i úpravou regulativů. 
Zároveň bude prověřena případná nutnost vymezení nové funkční plochy, která bude splňovat výše 
uvedené požadavky.  
Stávající dopravní obslužnost pozemku p.č 3517 je z pozemku p.č 3513 (silnice II/371) podél řeky Jevíčky 
přes pozemky p. č. 3514,3515,3517. Je požadavek tuto trasu legalizovat návrhem účelové komunikace. 
(Pozemek p.č.3514 vlastní pozemkový fond, majitel chce při pozemkových úpravách tento pozemek 
směnit). 
Plochu p.č. 3517 lze dopravně obsloužit i přes areál farmy (pozemky p.č. 158/1, 3518 a 3519 - tento 
přístup zajišťuje obsluhu pozemků p.č. 3520, 3521 a 3517).   

                             
stav dle k.ú.        aktualizace ÚP nad platnou KM           platný ÚP 
 

 
  

 
8. Prověřit změnu využití části pozemku p.č. 3353 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na návrhovou 
plochu bydlení individuální BI. Aktualizovat stav v území dle platné katastrální mapy – aktualizovat 
vymezení ploch NZ dle aktuální skutečnosti. 

                     
stav dle k.ú.     aktualizace ÚP nad platnou KM            platný ÚP 
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9. Prověřit změnu využití části pozemku p.č. 3444/2 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu bydlení individuální BI. 

            
stav dle k.ú.      aktualizace ÚP nad platnou KM                platný ÚP 

 
 

10. Prověřit změnu využití pozemků parc. č. 195/3, 195/4, 1696/1, 1696/2 ze stávající plochy veřejných 
prostranství PV a plochy smíšené nezastavěného území – NS na návrhovou plochu bydlení (BI). V rámci 
návazností je nutné vyřešit i funkční využití pozemku p.č. 195/1. 

 

                       
stav dle k.ú.  aktualizace ÚP nad platnou KM         platný ÚP 

 
11. Ve sledovaném období byla vydána digitální mapa celého katastrálního území a tím došlo 
k posunutí parcelních hranic v míře, která je zaznamenatelná v měřítku zpracování územního plánu 
pouhým okem. Toto lze považovat za změnu podmínek, na základě kterých byl Územní plán Chornice 
pořízený, protože vedení parcelní hranice bylo zjevně určující při vymezení hranic prvků v grafické části 
dokumentace.  
Vzhledem k tomu vyplývá požadavek na řešení v rámci této změny tak, že se změna bude týkat takových 
prvků, při jejichž vymezení byla určující hranice parcel, a to v rozsahu, ve kterém byla tato hranice 
změněna. V případě, že pro vymezení prvku nebyla parcelní hranice určující, nebo pokud určující byla, ale 
zůstala v daném případě beze změny, nebude tento prvek změnou dotčen.  

Změna č. 2 ÚP bude řešit dále následující požadavky 

 prověřit hranice zastavěného území v souvislosti s digitalizovanou katastrální mapou a na základě 
využití některých zastavitelných ploch a dle skutečného stavu využití území (aktualizovat 
zastavěné území); 

 v rámci zastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP se skutečným stavem využití 
staveb a pozemků 

 aktualizace limitů řešeného území dle platných ÚAP Moravská Třebová 2020 

 úprava terminologie a grafického značení hlavních jevů grafické a textové části v souladu 
s platnými  

 zapracovat do dalších fází projednávání ÚP do dokumentace vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch   

 případně řešit další úpravy návrhu ÚP, které vyplynou z projednání Změny č. 2 
 
Další požadavky na řešení: 
Požadavky veřejnosti – Ing. Žouželka: 

 přehodnotit požadavek obce (změna č. 8) o zařazení pozemku p.č. 3353 k.ú. Chornice do 
zastavitelné plochy pro bydlení – viz. Připomínka z Přílohy č.2. 

 
 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejích změn, 
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Změna č. 2 ÚP bude řešit následující požadavky:  

 Prověřit šířku kapacitní silnice S43, kde by měl mít koridor šířku dle ZUR Pk 600 m 
v nezastavěném území 

 řešit napojení nových zastavitelných ploch na technickou a dopravní infrastrukturu; 

 případně řešit další úpravy, které vyplynou z projednání Změny č. 2 
 

 
3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve 
kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

 
Koncepce uspořádání krajiny zůstává nadále v platnosti. 
 
Další požadavky na řešení: 

 Doplnit název RBK RK 1424 Borová – Líšnice a dokreslit alespoň část RBC 278 Líšnice u hranice 
se Zadním Arnoštovem. 

 Vyznačit NRBK K92 (u hranice s obcí Vysoká a Vrážné). 

 
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 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje: 
 ve změně územního plánu je třeba vyhodnotit jeho soulad se specifickou oblastí SOB9 vymezenou 

PÚR ČR 
 v rámci změny ÚP aktualizovat ZÚR Pk 
 vymezit skladebné části územního systému ekologické stability nadregionálního biokoridoru K 92 K82 

– Vojenský a jeho ochranné zóny jako veřejně prospěšné opatření 
 
Požadavky Krajského úřadu Pardubického kraje, Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu: 

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v návrhu 
územního plánu požadujeme vypracovat v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění OZPF, v platném znění (včetně tabulek z příloh). 

 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. V případě, že jsou 
navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, požadujeme doplnit u jednotlivých ploch 
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto plochy z dalšího 
projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 3 zákona).  

 
Požadavky Krajské hygienické stanice Svitavy: 

1. Pro změnu využití pozemků parc. p.č. 4045, 4048, 4052 a 3517 ze stávající plochy zemědělské 
(NZ) na návrhovou plochu výroby zemědělské specifické (VZx) a plochu výroby zemědělské (VZ) a 
parc. č. 4119 a 4118 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na návrhovou plochu výroby a 
skladování (V), případně návrhovou plochu smíšenou výrobní (VS), budou specifikovány regulativy 
pro nové funkční využití plochy z hlediska hluku z činnosti na těchto plochách, kdy hluk z 
umístěných provozů nesmí ovlivňovat navazující plochy bydlení smíšené obytné (SO) 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.  

2. Úprava plochy parc. č. 4146 z návrhové plochy smíšené výrobní (VS) na návrhovou plochu 
smíšenou obytnou (SO), která je v blízkosti plochy smíšené výrobní (VS/1), bude zařazena do 
podmíněně přípustného využití. Povolení umístění staveb pro bydlení bude podmíněno 
předložením hlukového posouzení z plochy VS/1, které vyhodnotí hlukové zatížení uvažované 
plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu 
povolovacích řízení.  
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3. Úprava plochy část parc. č. 3444/2 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na návrhovou plochu 
bydlení individuální (BI) a plochy parc. č. 195/3, 195/4, 1696/1 a 1696/2 ze stávající plochy 
veřejných prostranství (PV) a plochy smíšené nezastavěného území (NS) na návrhovou plochu 
bydlení v rodinných domech (BI), které jsou v blízkosti silnice II/366, budou zařazeny do 
podmíněně přípustného využití. Povolení umístění staveb pro bydlení bude podmíněno 
předložením hlukového posouzení z provozu na silnici II/366, které vyhodnotí hlukové zatížení 
uvažovaných ploch pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, v průběhu povolovacích řízení.   

 
Požadavky státního pozemkového úřadu Svitavy: 

 požadujeme, v případně nově pořizovaném územním plánu Chornice zajistit návaznost 
liniových opatření, vymezených v plánech společných zařízení v katastrálních územích Vrážné, 
Lázy a Biskupice, které mají přesah do katastrálního území Chornice  

 
 
Požadavky Ministerstva obrany ČR: 

 Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 2 územního plánu 
Chornice, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.  

 Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
o OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat 

podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
– viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána.  

 Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  

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

 Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

 Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119)  

 Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  

o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
o výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
o výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
o výstavba vedení VN a VVN  
o výstavba větrných elektráren  
o výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
o výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
o výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
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o výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
 Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je 

do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  

 Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany 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. 

 Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 

 
 
Požadavky Ministerstva dopravy ČR: 

 požadujeme, respektovat a chránit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu kapacitní silnice S43 dle 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.  

 
Požadavky MěÚ Moravská Třebová, ochrana přírody a krajiny: 

 doporučujeme se zabývat otázkou vymezení koridoru izolační zeleně mezi zastavěným územím 
obce a plánovanou kapacitní silnicí S43. 

 
Požadavky MěÚ Moravská Třebová, ochrana vod: 

 v návaznosti na požadavky v kapitole e) Návrhu zprávy upozorňujeme, že pozemky parc. č. 4145/1 
a 4145/2 (uvedené v bodě 1.), parc. č. 4045, 4048, 4052 (dle bodu č. 2), parc. č. 4119 a 4118 (dle 
bodu č. 3), parc. č. 1251/1, 1251/2 a 414 (dle bodu č. 3), parc. č. 4120/4, 4120/5 a 4120/6 (dle 
bodu č. 3), parc. č. 4146 (dle bodu č. 5), parc. č. 4016 a 4017 (dle bodu č. 6), parc. č. 3517, 3515, 
3518, 3513, 3514 (dle bodu č. 7), parc. č. 3353 (dle bodu č. 8), parc. č. 195/3, 195/4, 1696/1, 
1696/2, 195/1 (dle bodu č. 10) se nachází nebo na ně částečně zasahuje záplavové území nebo 
AZZÚ významného vodního toku Jevíčka. To bylo stanoveno opatřením obecné povahy, které 
vydal vodoprávní úřad Krajského úřadu Pardubického kraje, pod č. j. KrÚ 61196/2013 a KrÚ 
62493/2013 ze dne 05.09.2013. Obecně jsou omezení v záplavových územích definována v § 67 
vodního zákona. Ve změně je nutné vyznačit platné záplavové území VVT Jevíčka, včetně jeho 
AZZÚ, a respektovat omezení, která jsou v něm stanovena. 

 
Požadavky veřejnosti – Ing. Žouželka: 

 přehodnotit požadavek obce o zařazení pozemku p.č. 3353 do zastavitelné plochy pro bydlení – 
viz. Připomínka (Příloha č.2). 

 

 
5. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit: 
 

Ve změně ÚP prověřit zrušení vymezené územní rezervy R1. 

6. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

 

Ve změně č. 2 ÚP vymezit NRBK K92 jako veřejně prospěšné opatření. 

 
7. 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: 

 

Není požadavek na vymezení nových ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 
8. Případný požadavek na zpracování variant řešení: 
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Není požadavek na zpracování variant řešení. 
 
 

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

 
Změna bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Odchylky od 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., při vymezování ploch budou řádně odůvodněny. 
 
POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ: 

- Změna bude zpracována nad katastrální mapou v měřítku 1:5000 
- Návrh Změny bude pro účel veřejného jednání odevzdán v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních 

a dále 2x v digitální podobě ve formátu pdf. 
- Výsledný návrh Změny bude odevzdán ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x na CD ve 

formátu *.pdf a *.dgn, v souřadném systému S-JTSK, včetně formátu *.tif s geografickým 

usazením do S-JTSK. 

V souladu s ustanovením §55c stavebního zákona bude po vydání Změny vyhotoveno úplné znění 
územního plánu Chornice. Změna bude zpracována v digitální podobě v souladu s metodikou 
MINIS Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 

- Úplné znění ÚP Chornice bude odevzdáno ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 4x na CD ve 

formátu *.pdf a *.dgn, v souřadném systému S-JTSK, včetně formátu *.tif s geografickým 

usazením do S-JTSK, textová část ve formátu *.doc a *.pdf. 

Výroková část Změny č. 2 Územního plánu Chornice bude obsahovat: 

1) textovou část - bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., část I, odstavec (1) se 

stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a vymezením veřejně 

prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v rozsahu, který se týká Změny č. 2. Z textové 

části musí být zřejmé, které části platné dokumentace se ruší, doplňují, nahrazují a nově vkládají 

s uvedením místa, kam se vkládají. Formulace musí být naprosto jednoznačná, text bude zpracován 

formou požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro rozhodování v území. 

 

2) grafickou část  - grafická část bude obsahovat pouze jevy dotčené změnou, které se zobrazí do 

katastrální mapy v měřítku hlavního výkresu platného ÚP. Ve výrokové části změny musí být změněny 

všechny výkresy původní výrokové části, kterých se změna dotýká: 

a) hlavní výkres   M 1:5000 

b) výkres základního členění   M 1:5000 

c) výkres technické infrastruktury (dle potřeby)   M 1:5000 

d) výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací M 1:5000 

 
Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Chornice bude obsahovat: 
1) textovou část - bude zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
 
2) grafickou část  

Grafická část bude obsahovat pouze jevy dotčené změnou, minimálně však: 
– koordinační výkres          M 1:5000 
– výkres předpokládaných záborů půdního fondu (dle potřeby)    M 1:5000 

Jevy navrhované změny budou zakresleny do kopií platných výkresů s výrazně potlačenou barvou, 
případně černobílých kopií. U výkresů musí být čitelný mapový podklad v příslušném měřítku – tj. hranice 
parcel. 
Výkresy Změny ÚP lze zpracovat a vydat jako výřez řešeného území, pokud zůstane jednoznačně patrné, 
které části vydaného výkresu se výřez týká. 
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Změna ÚP bude zpracována v souladu s metodickým doporučením Ministerstva pro místní rozvoj 
„Změna územního plánu – obsah“ z ledna 2015. Na konci odůvodnění textové části bude vložen 
srovnávací text ÚP. 
 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Nepředpokládají se žádné požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udržitelný 
rozvoj území. Úpravy změnou jsou nepodstatné, jedná se o soulad funkčního využití ploch v ÚP a 
skutečného stavu využití pozemků a nové požadavky v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Na 
území se nenachází ptačí oblast ani žádná evropsky významná lokalita. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 04.03.2022 pod č.j. KrÚ 19443/2022/OŽPZ/JJ 
k závěru, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Orgán ochrany přírody došel dne 16.02.2022 pod sp.zn. 13415/2022/OŽPZ k závěru, že předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Variantní řešení není požadováno. 

 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

Není stanoven požadavek na pořízení nového ÚP. Pro realizaci požadovaných změn využití území postačí 
změna ÚP. 

 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Uvedené požadavky nebyly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

 
j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Není požadavek na aktualizaci ZÚR Pardubického kraje.  

 
k) Výsledky projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu byl zaslán dne 09. 02. 2022 jednotlivě dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Chornice k uplatnění požadavku a podnětů k jejímu obsahu ve 
lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. 

Z obeslaných 17 dotčených orgánů se ve stanovené zákonné lhůtě k návrhu Zprávy vyjádřily následující 
dotčené orgány – viz příloha 1 Zprávy.  

Dále byly obesláno 5 oprávněných investorů z toho se jeden vyjádřil – viz příloha 1 Zprávy. 

K obsahu návrhu Zprávy o uplatňování ÚP v zákonné lhůtě neuplatnila své podněty žádná sousední obec 
ani obec Chornice. 

Projednání návrhu Zprávy bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách města 
Moravská Třebová a obce Chornice od 10.02.2022 do 15.03.2022. Veřejné vyhlášky s oznámením o 
zahájení projednání návrhu Zprávy byly zveřejněny rovněž ve stejném termínu i na elektronických úředních 

deskách na adresách na adrese: Chornice - Moravská Třebová (moravskatrebova.cz) a Veřejná vyhláška | 

Obec Chornice - oficiální internetové stránky 

https://www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/uzemni-planovani/uzemni-plany-obci/chornice/
https://www.obecchornice.cz/uredni-deska?action=detail&id=602
https://www.obecchornice.cz/uredni-deska?action=detail&id=602
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V zákonné lhůtě mohl každý uplatnit u pořizovatele písemně své připomínky k obsahu návrhu Zprávy. Ve 
stanovené lhůtě, tj. do 15.03.2022, obdržel pořizovatel k obsahu návrhu Zprávy 1 připomínku – viz příloha 
2 Zprávy. 

 
 
 Závěr 

Tento návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Chornice za uplynulé období od jeho vydání doposud 
byl ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona projednán s dotčenými orgány, Krajským úřadem 
Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností.  

V době projednání byl návrh Zprávy zveřejněn na webových stránkách obce Chornice a města Moravská 
Třebová, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.  

Po projednání se tento návrh Zprávy upravil a Zpráva o uplatňování ÚP byla předložena Zastupitelstvu 
obce Chornice k projednání a schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. 

 
 
 

Zpracovatel zprávy: Ing. Soňa Elfmarková 
MěÚ Moravská Třebová 
odbor výstavby a územního plánování 

ve spolupráci s Ing.arch. Ciznerovou, USB Brno 
a Jiřím Smékalem, starostou obce Chornice 

 

 

Datum zpracování zprávy:  04/2022 
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Příloha 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Chornice 

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

1 KÚ Pk, odbor rozvoje Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh zprávy z hlediska vyhodnocení souladu 
územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a zjistil tyto 
nedostatky:  
Návrh zprávy neobsahuje vyhodnocení souladu územního plánu se specifickou oblastí SOB9 
vymezenou dle politiky územního rozvoje a s krajinným typem krajina lesozemědělská 
vymezeným dle územně plánovací dokumentace vydané krajem na územní obce Chornice.  
Požadujeme do návrhu zprávy o uplatňování doplnit výše uvedené požadavky a opravit 
výše uvedené nedostatky. 

Odůvodnění 
Krajský úřad obdržel dne 9. 2. 2022 společně s oznámením projednání návrh zprávy, který dle 
§ 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhodnocuje 
soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. Součástí návrhu zprávy jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 
územního plánu Chornice (změna územního plánu).  
V kapitole c) návrhu zprávy je vyhodnocen soulad územního plánu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 4, závazném od 1. 9. 2021 pro pořizování a 
vydávání územních plánů (PÚR ČR). Územní plán není v rozporu s vymezenými republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v 
kapitole 2 PÚR ČR. Na řešeném území obce je vymezena specifická oblast SOB9, ve které se 
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Územní plán respektuje koridor dopravní 
infrastruktury SD20 dle čl. 80 a 120 PÚR ČR.  
V kapitole c) návrhu zprávy je vyhodnocen soulad územního plánu se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 3, závazném od 12. 9. 2020 pro pořizování 
a vydávání územních plánů (ZÚR Pk). Územní plán respektuje svým návrhem koncepce a 
způsobem využití ploch následující zásady a úkoly vyplývající ze ZÚR Pk:  
- priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 

stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk,  
- zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 

stanoveny pro specifickou oblast krajského významu SOBk 1 Jižní Moravskotřebovsko v 
čl. 71 a 71a 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.  

Řešené území sousedí s obcemi Jevíčko, Městečko Trnávka, Bezděčí u Trnávky, Vrážné, 
Hartinkov, Vysoká, Březinky, Biskupice a Víska u Jevíčka. Územní plán není v rozporu se 
sousedními územně plánovacími dokumentacemi obcí v rámci koordinace využití území. S 
ohledem na širší územní vztahy územní plán respektuje ve své koncepci a v rámci navrženého 
způsobu využití ploch vymezuje:  
- koridor silniční dopravy republikového významu pro umístění veřejně prospěšné stavby 

D02 kapacitní silnice S43 se všemi souvisejícími stavbami dle podmínek stanovených v 
čl. 72a, 72b, 72c ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 142 ZÚR Pk,  

- skladebné části územního systému ekologické stability regionálního biokoridoru RK 1424 
Borová – Líšnice dle čl. 111 až 113 ZÚR Pk.  

Ve změně územního plánu je nutné vymezit skladebné části územního systému ekologické 
stability nadregionálního biokoridoru K 92 K82 – Vojenský a jeho ochranné zóny dle čl. 110, 
111 až 113 ZÚR Pk, a pro zajištění funkčnosti prvky U12 vymezit jako veřejně prospěšné 
opatření v souladu s čl. 147 ZÚR Pk.  
ZÚR stanovují v kapitole 6 cílové kvality krajin, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení. Krajinné typy krajina lesní dle čl. 127 a zemědělská dle čl. 133 ZÚR 
Pk charakterizované převažujícím nebo určujícím cílovým využitím byly již v územním plánu v 
rámci stanovených úkolů pro územní plánování upřesněny. Do návrhu zprávy je třeba doplnit, 
že krajinný typ krajina lesozemědělská dle čl. 131 ZÚR Pk, který okrajově zasahuje území 
obce Chornice, je nutné upřesnit ve změně územního plánu. Územní plán není v rozporu se 
zásadami stanovenými pro krajinný typ krajina lesozemědělská. Zpráva o uplatňování 
vyhodnocuje zpřesnění zásad pro příslušné krajinné typy vymezené v řešeném území. 
Aktualizace č. 3 ZÚR Pk vymezila v čl. 122 ZÚR Pk a ve výkresu krajin (I. 3.) unikátní územní 
jednotky charakterizované jedinečností a neopakovatelností krajiny. Na řešeném území jsou 
určeny krajiny 06 Podorlicko, 10 Zábřežsko a 11 Malá Haná. Pro zachování nebo dosažení 
cílové kvality krajiny jsou v čl. 137o ZÚR Pk stanoveny společné úkoly pro územní plánování v 
oblasti koncepce krajiny. V rámci změny územního plánu je nutné prověřit soulad s výše 

KrÚ 15322/2022 
23.2.2022 
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uvedenými úkoly a zásadami a případně doplnit požadavky pro zachování cílových kvalit 
krajin. Územní plán není v rozporu se zásadami pro udržení nebo dosažení cílových kvalit 
krajin.  
Návrh zprávy neobsahuje požadavky na aktualizaci zásad územního rozvoje.  
V rámci metodické činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme, 
že ve změně územního plánu je třeba vyhodnotit jeho soulad se specifickou oblastí SOB9 
vymezenou PÚR ČR.  
V návrhu zprávy v kapitole e) v bodu 3. je regionální biokoridor RK 1424 Borová – Líšnice 
nepřesně označen jako RK 1425. 
Vyjádření pořizovatele: Kapitola c2 byla doplněna a upravena. Požadavky z upozornění byly 
zapracovány do kap. e), bod 4. 

2 KÚ Pk, odbor dopravy 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Věra Dědková)  
Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené koncepce a s ohledem na skutečnost, 
že nejsou do území umisťovány konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, neuplatňuje orgán 
ochrany ovzduší krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů k akci návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Chornice, který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny, žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů.  
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Markéta Zíková)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále též „OOP“), v souladu s 
ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k projednání návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Chornice, který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny, 
následující stanovisko: 
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní systém ekologické 
stability (regionální a nadregionální úroveň), 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 Chornice.  
Podklady pro vydání stanoviska byly:  

 Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh.  

 Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o evropsky 
významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných územích apod.).  

 Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR).  

 Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje.  

 Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí.  

 Náhled do informačního systému EIA/SEA.  
Do řešeného území zasahují následující prvky územního systému ekologické stability (dále též 
„ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně: RK Borová – Líšnice. 
Předložený Návrh tyto skutečnosti respektuje. Prvky ÚSES nacházející se v řešeném území 
navazují na prvky ÚSES v sousedních obcích (katastrálních území). Plochy ÚSES byly 
vymezeny tak, aby byla umožněna realizace jednotlivých prvků ÚSES v parametrech daných 
platnou metodikou. Základní podmínky ploch, do kterých byl ÚSES umístěn, byly stanoveny 
tak, aby nebyla ohrožena funkčnost stávajících prvků ÚSES a aby nebyla znemožněna 
realizace zatím nefunkčních částí ÚSES.  
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (přírodní památka, přírodní 
rezervace) ani žádná lokalita soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita, ptačí oblast). 
Krajský úřad stanoviskem č. j. 15267/2022/OŽPZ/Zi ze dne 16. 2. 2022 vyloučil vliv koncepce 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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 návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chornice, který 
obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny, 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 

KrÚ 19443/2022/OŽPZ/JJ 
04.03.2022 
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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: Kapitola f) byla ve Zprávě upravena na základě vydaného stanoviska. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), 
v platném znění (dále jen zákon), není námitek proti „Projednání návrhu zprávy o uplatňování 
ÚP Chornice, který obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny“. 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán OZPF, z hlediska zájmů jemu svěřených zákonem, 
uplatňuje nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
a územně analytických podkladů požadavky:  
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

v návrhu územního plánu požadujeme vypracovat v souladu s vyhláškou č. 271/2019 
Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění (včetně tabulek z příloh).  

 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. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, 
požadujeme doplnit u jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího 
veřejného zájmu, nebo tyto plochy z dalšího projednávání územního plánu vypustit (§ 4 
odst. 3 zákona).  

Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e), bod 4. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová) 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému 
úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, není 
námitek proti návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chornice a neuplatňujeme k 
návrhu změny žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
  
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel Ing. Petra Pírková)  
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon“ a „úřad“),  

vydává stanovisko 
podle ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:  
Úřad posoudil podle ustanovení § 10i zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
předložený návrh zadání územně plánovací dokumentace a dospěl k závěru, že  

k „Návrhu změny č. 2 územního plánu Chornice“ 
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Odůvodnění stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí:  
Předložený návrh změny byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, na 
základě širších vazeb v území včetně důkladného posouzení kumulativních a synergických 
vlivů, a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle 
zvláštních předpisů.  
V návrhu změny č. 2 územního plánu Chornice bude prověřeno vymezení 10 lokalit. Navrhovaná 
změna spočívá ve změně funkčního využití u těchto lokalit:  
1. Prověřit změnu využití pozemku p. č. 4145/1 ze stávající plochy zemědělské (NZ) a stávající 
plochy smíšené obytné (SO) na návrhovou plochu veřejných prostranství PV. Aktualizovat tento stav 
dle platné katastrální mapy, včetně uvedení pozemku p. č. 4145/2 do souladu se skutečností (změna 
plochy NZ na plochu SO).  
2. Prověřit změnu využití pozemků p. č. 4045, 4048, 4052 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu výroby zemědělské specifické (VZx) pro umístění permakulárního hospodářství 
(zeleninové záhony, fóliovník, skleník, ovocné a listnaté stromy, zeleň) včetně menšího ekocentra, 
lehkých skladovacích prostor, budovy pro řemeslnou činnost – dílny, 2 obytné venkovské stavení z 
přírodních materiálů. Tato plocha s rozdílným způsobem využití bude nově vymezena.  
3. Prověřit změnu využití pozemků p. č. 4119 a 4118 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu výroby a skladování (V), případně návrhovou plochu smíšenou výrobní (VS) s 
umožněním bydlení. Je zájem postavit halu pro opravu strojů. V souvislosti s tímto požadavkem 
uvést do souladu se stavem v území funkční využití pozemků p. č. 1251/1, 1251/2 a st. 414, které 
jsou vymezeny jako plochy rodinné rekreace (RI) na přestavbovou plochu smíšenou výrobní (VS) s 
umožněním bydlení. Dále prověřit upřesnění vymezení pozemků p. č. 4120/4, 4120/5 a 4120/6 jako 
plochy veřejného prostranství (PV).  
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4. Prověřit změnu využití pozemků p. č. 3505/1 a 3505/21 z návrhové plochy bydlení v bytových 
domech (BH) na návrhovou plochu bydlení v rodinných domech. Aktualizovat stav v území dle 
platné katastrální mapy včetně uvedení ploch veřejných prostranství do souladu se skutečným 
stavem v území.  

5. Prověřit změnu využití pozemku p. č. 4146 z návrhové plochy smíšené výrobní (VS) na 
návrhovou plochu smíšenou obytnou (SO).  
6. Prověřit změnu využití pozemku p. č. 4016 ze stávající plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) na návrhovou plochu rekreace rodinná (RI). Z důvodu komplexnosti prověřit i 
stávající pozemek p. č. 4017.  
7. Prověřit změnu využití pozemku p. č. 3517 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu výroby zemědělské (VZ). Jedná se o koncepci rozvoje stávající rodinné 
farmy Bílkovi s.r.o. Požadavek je na umístění stáje pro cca 50 kusů hovězího dobytka na 
hluboké podestýlce (cca 350 m2), seníku a objektu bydlení pro majitele areálu, zbývající část 
bude využívána jako pastva. Na pozemcích p. č. 3518 stávající plochy smíšené 
nezastavěného území (NS) a p. č. 3515 stávající plochy zemědělské (NZ) prověřit možnost 
vybudování plochy vodní a vodohospodářské (rybníku a meandru vodoteče) a umístění staveb 
pro agroturistiku. Možnost řešit i úpravou regulativů. Zároveň bude prověřena případná nutnost 
vymezení nové funkční plochy, která bude splňovat výše uvedené požadavky. Stávající 
dopravní obslužnost pozemku p. č 3517 je z pozemku p. č 3513 (silnice II/371) podél řeky 
Jevíčky přes pozemky p. č. 3514, 3515, 3517. Je požadavek tuto trasu legalizovat návrhem 
účelové komunikace. (Pozemek p. č. 3514 vlastní pozemkový fond, majitel chce při 
pozemkových úpravách tento pozemek směnit). Plochu p. č. 3517 lze dopravně obsloužit i 
přes areál farmy (pozemky p. č. 158/1, 3518 a 3519 – tento přístup zajišťuje obsluhu pozemků 
p. č. 3520, 3521 a 3517).  
8. Prověřit změnu využití části pozemku p. č. 3353 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu bydlení individuální BI. Aktualizovat stav v území dle platné katastrální mapy 
– aktualizovat vymezení ploch NZ dle aktuální skutečnosti.  
9. Prověřit změnu využití části pozemku p. č. 3444/2 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 
návrhovou plochu bydlení individuální BI.  
10. Prověřit změnu využití pozemků p. č. 195/3, 195/4, 1696/1, 1696/2 ze stávající plochy 
veřejných prostranství PV a plochy smíšené nezastavěného území – NS na návrhovou plochu 
bydlení (BI). V rámci návazností je nutné vyřešit i funkční využití pozemku p. č. 195/1.  
Na základě informací k obsahu změny územního plánu úřad konstatuje, že změnové lokality 
uvedené pod body č. 4 – 6 a 8 – 10, nenavrhují nové záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu, 
a proto není nutné zpracovat vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí. Vzhledem k velikosti 
navrhovaných ploch se nejedná o záměr podle přílohy č. 1 zákona, bod 108 Záměry rozvoje 
sídel s rozlohou od 5 ha.  
Lokalita č. 1 není záměrem uvedeným v příloze č. 1 k zákonu.  
V bodech č. 2 a 7 plochy lokalit stále zůstávají zemědělské, pouze se se mění způsob jejich 
využití.  
Lokalita č. 3 o celkové výměře okolo 7 500 m2 nejsou záměry uvedenými v příloze č. 1 k 
zákonu. Podle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
plochy smíšené výrobní zahrnují převážně stavby a zařízení lehké nebo drobné výroby a 
zařízení pro služby výrobní i nevýrobní. 
Vyjádření pořizovatele: Kapitola f) byla ve Zprávě upravena na základě vydaného stanoviska. 

4 KÚ Pk, OŽPZ, odd. 
integrované prevence, 
Pardubice 

Viz vyjádření pol. č. 3 – orgán posuzování vlivů na životní prostředí  

5 KÚ Pk, OŽPZ, odd. 
ochrany přírody, 
Pardubice 

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též Krajský úřad) byla dne 9. 2. 2022 doručena 
žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Návrh zprávy o 
uplatňování územního plánu Chornice“.  
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle ustanovení 
§ 77a odst. 4 písm. o) zákona toto stanovisko:  
Předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky 
významné lokality ani žádné ptačí oblasti.  
Vyjádření pořizovatele: Kapitola f) byla ve Zprávě upravena na základě vydaného stanoviska. 

15267/2022/OŽPZ/Zi 
16.02.2022 

6 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Nevyjádřil se  

7 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Po zhodnocení souladu návrhu zadání územního plánu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona toto  

v y j á d ř e n í: 
S návrhem zadání Změny č. 2 Územního plánu Chornice 
souhlasí a současně uplatňuje následující požadavky: 

 
1. Pro změnu využití pozemků parc. p.č. 4045, 4048, 4052 a 3517 ze stávající plochy 
zemědělské (NZ) na návrhovou plochu výroby zemědělské specifické (VZx) a plochu 
výroby zemědělské (VZ) a parc. č. 4119 a 4118 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na 

KHSPA 02609/2022/HOK-
Sy 
08.03.2022 
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návrhovou plochu výroby a skladování (V), případně návrhovou plochu smíšenou 
výrobní (VS), budou specifikovány regulativy pro nové funkční využití plochy z hlediska 
hluku z činnosti na těchto plochách, kdy hluk z umístěných provozů nesmí ovlivňovat 
navazující plochy bydlení smíšené obytné (SO) 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.  
2. Úprava plochy parc. č. 4146 z návrhové plochy smíšené výrobní (VS) na návrhovou 
plochu smíšenou obytnou (SO), která je v blízkosti plochy smíšené výrobní (VS/1), bude 
zařazena do podmíněně přípustného využití. Povolení umístění staveb pro bydlení bude 
podmíněno předložením hlukového posouzení z plochy VS/1, které vyhodnotí hlukové 
zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku, 
stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu povolovacích řízení.  
3. Úprava plochy část parc. č. 3444/2 ze stávající plochy zemědělské (NZ) na návrhovou 
plochu bydlení individuální (BI) a plochy parc. č. 195/3, 195/4, 1696/1 a 1696/2 ze 
stávající plochy veřejných prostranství (PV) a plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) na návrhovou plochu bydlení v rodinných domech (BI), které jsou v blízkosti silnice 
II/366, budou zařazeny do podmíněně přípustného využití. Povolení umístění staveb pro 
bydlení bude podmíněno předložením hlukového posouzení z provozu na silnici II/366, 
které vyhodnotí hlukové zatížení uvažovaných ploch pro bydlení ve vztahu k 
hygienickým limitům hluku, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu 
povolovacích řízení.  
Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e), bod 4. 

8 Obvodní bánský úřad, 
Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství připomínky 

k předložené dokumentaci.  

SBS 05914/2022/OBÚ-09/1 
11.02.2022 

9 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

10 Státní úřad pro jader. 
bezpečn. H.Králové 

Nevyjádřil se  

11 Ministerstvo obrany 
ČR, Praha 

K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chornice nemá 
Ministerstvo obrany připomínky.  
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 2 územního 
plánu Chornice, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů 
Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.  
 Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná 
se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 
je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.  
LK TSA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany, jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno 
posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo 
zakázána.  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:  

125611/2022-7460-OÚZ-
BR 
16.02.2022 
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- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
- výstavba větrných elektráren  
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat 
je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany 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. 
Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e), bod 4. 

12 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha  

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech 
dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v 
platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v 
platném znění, a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, ke 
zprávě o uplatňování a k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Chornice.  
Železniční doprava  
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 017 Česká 
Třebová – Dzbel a Chornice – Skalice nad Svitavou, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné 
pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.  
Silniční doprava  
Správním územím obce Chornice neprochází žádná stávající silnice I. třídy ani dálnice námi 
sledované sítě. Z hlediska sledovaných záměrů prochází správním územím obce Chornice 
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu kapacitní silnice S43, se všemi objekty a souvisejícími 
stavbami (dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje stavba č.D02). Požadujeme 
respektovat a chránit koridor pro veřejně prospěšnou stavbu kapacitní silnice S43 dle Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje.  
Z hlediska letecké a vodní dopravy neuplatňujeme požadavky ke zprávě o uplatňování a k 
návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Chornice, neboť nejsou dotčeny námi sledované 
zájmy. 
Vyjádření pořizovatele: Ochranné pásmo dráhy je vyznačeno v koordinačním výkrese a je 
návrhem ÚP respektováno. Koridor kapacitní silnice S43 je rovněž respektován a zapracován 
v ÚP, kde je ještě veden jako dálnice D43 a musí být upraven. Změna č. 1 nevymezuje nové 
plochy a ani neřeší změny v stabilizovaném území v ochranném pásmu dráhy a v koridoru 
kapacitní silnice S43. 

MD-8206/2022-910/2 
08.03.2022 

12a Správa železnic, 
Praha 

Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:  
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 017 Česká 
Třebová – Dzbel a Chornice – Skalice nad Svitavou, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné 
pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.  
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
Vyjádření pořizovatele: Ochranné pásmo dráhy je vyznačeno v koordinačním výkrese a je 
návrhem ÚP respektováno. Návrh Změny č. 1 nezasahuje do ochranného pásma dráhy. 

18154/2022-SŽ-GŘ-06 
02.03.2022 

13 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Nevyjádřilo se  

14 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

15 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Chornice 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 Chornice nejsou evidována 
výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 

MZP/2022/550/176-Hd 
ZN/MZP/2022/550/2 
18.02.2022 
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Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že ve východní části svodného území obce je 
poddolované území č. 3938 po těžbě jílů (haldy, propadliny). 
Vyjádření pořizovatele: Plochy poddolovaných území i sesuvné území jsou v koordinačním 
výkrese ÚP vyznačeny a nenachází se v ploše změny č. 1. 

16 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Dílčí vyjádření Státního pozemkového úřadu, Pobočky Svitavy, kontaktní osoba Ing. Radka 
Brdíčková, tel: 725 184 842  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy jako 
věcně a místně příslušný správní orgán 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“), vydává toto vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Chornice: 
V dotčeném katastrálním území bylo dne 30.1.2021 zahájeno řízení o komplexních 
pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ“) podle výše uvedeného zákona. Vzhledem k tomu, 
že v rámci tohoto řízení v současné době probíhají přípravné práce, neuplatňuje Pobočka 
Svitavy konkrétní požadavky na obsah Zprávy.  
Komplexní pozemkové úpravy, jejichž součástí je plán společných zařízení, který zahrnuje 
návrh opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní a protipovodňová opatření a dále opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí (ÚSES apod.), byly provedeny v sousedících 
katastrálních územích Vrážné a Lázy. Řízení o komplexních pozemkových úpravách dále 
probíhá v sousedícím katastrálním území Biskupice. Zde byl již plán společných zařízení 
schválen zastupitelstvem obce. Podle ust. § 2 zákona slouží výsledky pozemkových úprav jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování. Vzhledem k uvedeným skutečnostem 
požadujeme v případně nově pořizovaném územním plánu Chornice zajistit návaznost 
liniových opatření, vymezených v plánech společných zařízení v uvedených katastrálních 
územích, které mají přesah do katastrálního území Chornice. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e), bod 4. 

SPU 
044209/2022/544100/Ml 
18.03.2022 

 17 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěU vydává toto koordinované stanovisko: 
Odpadové hospodářství, Ochrana lesa, Ochrana zemědělského půdního fondu, Doprava na 
pozemních komunikacích, Památková péče – bez připomínek. 
 
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. Dotčený orgán k záměru nemá 
připomínky.  
- S navrhovanými opatřeními v rámci ochrany přírody a krajiny souhlasíme.  
- Doporučujeme se zabývat otázkou vymezení koridoru izolační zeleně mezi zastavěným 

územím obce a plánovanou kapacitní silnicí S43.  
Vyjádření pořizovatele: Doporučení bylo zapracováno do kap. e), bod 4. 
 
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.  
- K Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Chornice nemá vodoprávní úřad námitek.  
- V návaznosti na požadavky v kapitole e) Návrhu zprávy upozorňujeme, že pozemky parc. č. 

4145/1 a 4145/2 (uvedené v bodě 1.), parc. č. 4045, 4048, 4052 (dle bodu č. 2), parc. č. 
4119 a 4118 (dle bodu č. 3), parc. č. 1251/1, 1251/2 a 414 (dle bodu č. 3), parc. č. 4120/4, 
4120/5 a 4120/6 (dle bodu č. 3), parc. č. 4146 (dle bodu č. 5), parc. č. 4016 a 4017 (dle bodu 
č. 6), parc. č. 3517, 3515, 3518, 3513, 3514 (dle bodu č. 7), parc. č. 3353 (dle bodu č. 8), 
parc. č. 195/3, 195/4, 1696/1, 1696/2, 195/1 (dle bodu č. 10) se nachází nebo na ně 
částečně zasahuje záplavové území nebo AZZÚ významného vodního toku Jevíčka. To bylo 
stanoveno opatřením obecné povahy, které vydal vodoprávní úřad Krajského úřadu 
Pardubického kraje, pod č. j. KrÚ 61196/2013 a KrÚ 62493/2013 ze dne 05.09.2013. 
Obecně jsou omezení v záplavových územích definována v § 67 vodního zákona. Ve změně 
je nutné vyznačit platné záplavové území VVT Jevíčka, včetně jeho AZZÚ, a respektovat 
omezení, která jsou v něm stanovena.  

Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e), bod 4. 

S MUMT 
05033/2022/OZP9 
07.03.2022 

18 Obec Chornice Nevyjádřila se  

19 
Obec Bezděčí u 
Trnávky 

Nevyjádřila se 
 

20 Obec Biskupice Nevyjádřila se  

21 Obec Březinky Nevyjádřila se  

22 Město Jevíčko Nevyjádřila se  
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23 
Obec Městečko 
Trnávka 

Nevyjádřila se 
 

24 Obec Víska u Jevíčka Nevyjádřila se  

25 Obec Vrážné Nevyjádřila se  

26 Obec Vysoká Nevyjádřila se  

27 GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, 
s.r.o.: středotlaké plynovody a přípojky. 
K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chornice nemáme žádné připomínky. 

5002572381 
11.03.2022 

28 
T-mobile CR, a.s., 
Praha 

Nevyjádřil se  

29 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 

Nevyjádřil se  

30 
Povodí Moravy, s.p. 
Brno 

Nevyjádřilo se  

31 
České dráhy, a.s., 
Praha 

Nevyjádřily se  

 

 
 
 

Příloha 2 - Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Chornice 

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

1 Ing. Pavel Žouželka 
Chornice 56 569 42 

Připomínka k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Chornice v období 2018-
2022. 

Reaguji na výše uvedenou Zprávu, a to konkrétně na bod e) odst. 1. část 8. (str. 15 Zprávy). 
Nesouhlasím s návrhem na využití pozemku p, č. 3353 na bydlení z tohoto důvodu: 
Jedná se o ornou půdu převažující bonity kategorie 1. 
Další zábor kvalitní půdy a přitom se nevyužívá potenciál budov v obci  
Na pozemku vede síť SEK a přívod vody na koupaliště. 
Velké náklady na zasíťování (dost velká nepravidelná svažitost pozemku), hlavně kanalizace 
Ve spodní části možnost lokální záplavy - potok 
A hlavně, tento pozemek sousedí s pozemky, kde je travní porost, ve kterém se vyskytují 
chránění živočichové - slepýši, ještěrky, žáby - skokani i ropuchy, různé druhy motýlů. Tato 
část u obce je jednou z mála, kde je takové prostředí, protože větší část obce sousedí s 
intenzívně zemědělsky obhospodařovanými pozemky. 
Našel bych možná další argumenty, ale ty již nebudou tak důležité. 
Vyjádření pořizovatele: Připomínka bude zapracována do upravené Zprávy a bude předána 
zpracovateli návrhu územního plánu k dalšímu posouzení. 

MUMT 09065/2022 
11.3.2022 

 

 


