
OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ MĚSTO

Návrh obsahu Změny č. 1 územního plánu Moravská Třebová (Změna č. 1 ÚP) byl zpracován v souladu
s § 55a odst. 2 písmeno c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 ÚP bude pořizována zkráceným postupem.

Návrh obsahuje požadavky na zpracování Změny č. 1 ÚP:

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 Staré Město zůstává nadále v platnosti.

· Změna bude respektovat požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, z územně plánovací
dokumentace vydané krajem, z územně analytických podkladů a z platného znění stavebního
zákona

Dále je třeba:
· vypustit z ÚP rozvojové záměry nebo jejich části, které jsou realizovány a aktualizovat zastavěné

území dle platných mapových podkladů
· 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.

1) Změna č. 1 ÚP bude řešit následující požadavky obce:

· aktualizovat mapové podklady
- zapracovat komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u M. Třebové a v k.ú. Petrušov
- výměna podkladové katastrální mapy (všechna katastrální území)

· prověřit umístění ČOV v Radišově

· v rámci zastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP se skutečným stavem využití
staveb a pozemků:
- změna plochy z BV na OV – p.č. 28/7 a část p.č. st.91/1 v k.ú. Staré Město u M. Třebové (na

části p.č. 91/1 se nachází sběrné místo obce a p.č. 28/7 je jeho součástí)

2) Změna č. 1 ÚP prověří následující podněty občanů:

· prověřit správnost vymezení zastavěného území na p.č. 4859, k.ú. Staré Město u M. Třebové
(zahrada) a prověřit požadavek na vymezení zastavitelné plochy smíšeného venkovského bydlení
SV (na části pozemku, která navazuje na obec) p.č. 4858, k.ú. Staré Město u M. Třebové (trvalý
travní porost)

· prověřit změnu plochy v rámci zastavěného území ze ZS na SV – část p.č. 1227 v k.ú. Radišov,
v přímé návaznosti na stávající zástavbu

· v rámci zastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP s charakterem území:
- změna části plochy z PV na SV (nově oddělovaná p.č. 4406/2, jedná se o část stávající p.č.

4406, k.ú. Staré Město u M. Třebové)

· prověřit možnost využití ploch VD a VZ také o ubytování zaměstnanců



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

Koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č. 1 ÚP nemění.

Změna ÚP bude řešit následující požadavky:
· řešit napojení navrhovaných ploch na stávající technickou infrastrukturu
· prověřit možnosti zajištění dopravní obsluhy návrhových lokalit a napojení na stávající

komunikace, za respektování parametrů rozhledu
· prověřit potřebu samostatných výkresů technické infrastruktury v ÚP Staré Město
· v rámci změny ÚP bude změněno označení koridorů pro umístění rychlostní silnice R35 a R43

na koridory pro umístění dálnic II. třídy D35 a D43.

3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny,

Koncepce uspořádání krajiny se Změnou č. 1 ÚP nemění.

Změna č. 1 ÚP bude řešit následující požadavky:
· stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání lokalit tak, aby byla zajištěna

hospodárnost jejího využití a aby byl minimalizován negativní dopady zástavby na krajinný ráz
· stanovit takové podmínky využití území, které zajistí soulad budoucí zástavby s hmotovým

členěním a měřítkem okolní zástavby a které zajistí ochranu celkového vzhledu obce

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

Změna č. 1 ÚP prověří aktuálnost vymezených VPS, VPO v platném ÚP Staré Město.

5. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci:

Nejsou nové požadavky. Změna č. 1 ÚP prověří aktuálnost požadavku na zpracování územní studie
v platném ÚP Staré Město.

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

Změna bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.
V souladu s ustanovením §55c stavebního zákona bude po vydání změny vyhotoveno úplné znění ÚP
Staré Město po vydání změny č. 1 ÚP. Změna bude zpracována v digitální podobě v souladu s
metodikou MINIS Krajského úřadu Pardubického kraje, ve strojově čitelném formátu. Návrh změny a
úplné znění ÚP budou odevzdány ve 4 vyhotoveních.

Výroková část změny ÚP bude obsahovat:
1) textovou část



2) grafickou část:
a) výkres základního členění území M 1:5000
b) hlavní výkres M 1:5000
c) výkres veřejně prospěšných staveb a opatření M 1:5000

Odůvodnění změny ÚP bude obsahovat:
1) textovou část - na konci bude vložen ÚP s vyznačením změn.
2) grafickou část:

a) koordinační výkres M 1:5000
b) výkres předpokládaných záborů půdního fondu (v případě potřeby) M 1:5000

7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území

Změna č. 1 ÚP Staré Město navazuje na koncepci platného ÚP Staré Město. Předmětem změny ÚP je
aktualizace podkladové katastrální mapy na celé řešené území a zapracování schválených
Komplexních pozemkových úprav do návrhu ÚP Staré Město a dále požadavky na řešení dílčích témat
(ČOV v Radišově, dílčí opravy stavu v území, apod.) bez vlivu na celkovou koncepci platného ÚP Staré
Město. Nepředpokládají se tak žádné požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP
na udržitelný rozvoj území. Na území obce se i nadále nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí
oblast.
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