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1 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

 
 
1.1 postup při pořízení regulačního plánu 

 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová rozhodlo na svém zasedání dne 01. 12. 2014 

usnesením číslo 23/Z/011214 o pořízení nového „Regulačního plánu Městské památkové 
rezervace Moravská Třebová“ (dále RP MPR).  

Jedná se o pořízení regulačního plánu (dále RP MPR) z podnětu Zastupitelstva města 
Moravská Třebová. Pořízení bude probíhat v souladu s požadavky zákona číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon). 

Projednání návrhu zadání bylo zahájeno 17.06.2015 oznámením. Zastupitelstvo města 
schválilo zadání RP MPR dne 07. 09. 2015 č. usnesení 192/Z/070915. 

Následně byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu RP MPR. 
Projednání návrhu RP MPR bylo zahájeno dne 11.04.2016 oznámením o společném jednání 
jednotlivě dotčeným orgánům. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek nejdéle 
do 30 ti dnů ode dne společného jednání. Dále bylo zveřejnění návrhu oznámeno veřejnou 
vyhláškou. Do 30.05.2016 mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu RP MPR. Po 
tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu RP MPR, který byl vystaven na MěÚ Moravská 
Třebová, odbor výstavby a ÚP a na odboru rozvoje a byl zveřejněn na adrese: 
http://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/archivni-slozka-projekty-mesta/moravska-trebova-novy-rp-mpr.html 

Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 28.04.2016 v 10:30 hod. v 
jednací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z 
obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska.  

Po termínu určeném k podávání stanovisek bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů po společném jednání o návrhu RP MPR - tabulka B, ve kterém jsou 
zapracovány požadavky na úpravu návrhu před veřejným projednáním.  

Nejvíce připomínek vzneslo k návrhu RP MPR Ministerstvo kultury. Byla potřeba 
upravit návrh RP MPR a dospět k dohodě. Po několika konzultacích s pracovníky Ministerstva 
kultury, odboru památkové péče a Národního památkového ústavu v Praze byl návrh upraven 
a dne 11.04.2017 proběhla schůzka na Ministerstvu kultury. Schůzky se zúčastnil i zástupce 
města, pořizovatel a zpracovatel dokumentace. Na schůzce byly domluveny poslední úpravy a 
po kontrole příslušných pracovníků byla potvrzena dohoda. 

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu RP MPR bylo oznámeno dne 
15.05.2017 a proběhlo dne 20.06.2017 na MěÚ v Moravské Třebové.   

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky a námitky dle ustanovení § 67 odst. 2 stavebního zákona. Dotčené orgány byly 
vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a 
to do 7 dnů od veřejného projednání návrhu ÚP tj. do 27. 06. 2017. Všechna vydaná 
stanoviska byla bez připomínek. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu a krajského úřadu 
je zpracováno v tabulce C.  
 Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu RP MPR. Z 
důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly 
návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu. 
 Dne 27.07.2017 byl zastupitelstvu města předložen návrh na vydání RP MPR. 
Zastupitelstvo města Moravská Třebová po ověření souladu se stavebním zákonem dne 
04.09.2017 vydalo RP MPR Moravská Třebová formou opatření obecné povahy.  
 RP MPR Moravská Třebová nabyl účinnosti dne 21.09.2017. 
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1.2 uplatněné námitky, rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění tohoto 
rozhodnutí 

 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 27.06.2017 mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti 
uplatnit své námitky k návrhu RP MPR. 

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 
 
 
1.3 uplatněné připomínky 

Veřejnost a ostatní subjekty mohly uplatnit písemně své připomínky k návrhu RP MPR v rámci 
společného jednání ze dne 28.04.2016. Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 27.06.2017 mohl každý 
uplatnit své připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
 
 
1.4 úprava dokumentace na základě uplatněných námitek a připomínek 

 
Návrh RP MPR byl dotčenými orgány projednán v rámci společného jednání konaného 

dne 28.04.2016 a byl zveřejněn od 12.04.2016 do 30.05.2016. V tomto termínu mohla být 
podána stanoviska dotčených orgánů a písemné připomínky veřejnosti.  

Připomínky veřejnosti nebyly ve stanovené lhůtě podány. Vypořádání stanovisek 
dotčených orgánů viz kapitola 2.4. 

Dále byl návrh RP MPR dotčenými orgány a veřejností projednám v rámci veřejného 
jednání konaného dne 20.06.2017 a byl zveřejněn od 16.05.2017 do 27.06.2017. V tomto 
termínu mohla být podána stanoviska dotčených orgánů a písemné připomínky a námitky 
veřejnosti.  

Připomínky ani námitky veřejnosti nebyly ve stanovené lhůtě podány. Stanoviska 
dotčených orgánů byla v rámci veřejného projednání bez připomínek. 

 
 
 

2 VÝSLEDEK POSOUZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA SOULADU 

 
2.1 s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

 
Politika územního rozvoje ČR: 
 
Tento regulační plán je v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 
 
� řešené území leží v Rozvojové ose OS8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová - 

Mohelnice - Olomouc - Přerov. 
� řešené území leží v rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová. 
 
Z hlediska republikových priorit (kap. 2.2 PÚR ČR v aktualizovaném právním stavu) se 
řešeného území týkají zejména následující priority: 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. … Tato území mají značnou 
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hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. … 
Regulační plán směřuje ve všech svých atributech k naplnění této priority. 
 
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
Předkládaný regulační plán má komplexní, koncepční a dlouhodobý rozměr. Ve vztahu ke 
konkrétním možným záměrům nechce být příliš předurčující a svazující. Na druhou stranu 
např. vymezením zástavby, která určuje charakter MPR a kterou je nutné zachovat ve své 
hmotě a výrazu, nebo v určitých a spíše ojedinělých případech vhodně doplnit, chrání základní 
hodnoty výjimečného území. Veřejnou infrastrukturu chápe ve všech souvislostech, zejména 
s ohledem na vymezení a pravidla užívání veřejných prostranství. 
 
Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007-2020. 
 
Návrh ÚP vychází z "Akčního plánu", který je základním programovým dokumentem ve 
kterém jsou definovány 3 póly rozvoje:  
- město zdravé a atraktivní pro život v každém věku 
- město lákající k návštěvě, sportu i relaxaci 
- město plně rozvíjející svůj ekonomický potenciál. 
 
Politika architektury a stavební kultury ČR: 
 
Tento regulační plán je v souladu s Politikou architektury a stavební kultury ČR, která byla 
schválena Vládou ČR usnesením č. 22 ze dne 14. 1. 2015. 
 
Regulační plán naplňuje zejména následující cíle a opatření: 
 
Cíl 1.2  
Stanovit, chránit a rozvíjet dlouhodobou urbanistickou koncepci sídel zahrnující mj. jejich 
funkční, plošné i prostorové uspořádání. 
 
Opatření 1.2.1  
V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci 
dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci, vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní 
struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a charakteru prostředí, 
pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické 
prosperity. 
 
Cíl 2.2 
Zajistit kvalitu veřejných prostranství za pomoci integrovaných a komplexních řešení. 
 
Opatření 2.2.3 
Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících 
veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. 
Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí. 
Předkládaný regulační plán toto řeší např. zpřesněním vymezení ploch veřejných prostranství, 
vymezením staveb v MPR, vymezením stavebních čar a dalších regulativů, např. podlažnosti 
staveb. Další podmínky úpravy staveb a využívání veřejných prostranství směřují zejména 
k zachování historického charakteru, tedy genia loci řešeného území. 
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Cíl 3.1 
Zajistit návaznost nových staveb na charakter a strukturu hodnotné stávající zástavby, 
respektovat a rozvíjet kulturní a stavební dědictví i hodnoty krajiny. 
 
Opatření 3.1.2 
V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby. 
Zodpovědnost: Veřejná správa na úrovni obcí. 
Tento regulační plán je orientován na respektování a rozvíjení kulturního a stavebního dědictví 
na území městské památkové rezervace a na ochranu hodnot krajiny navazujícího území. 
Zpřesňuje a prohlubuje tím koncepci platného územního plánu. 
 
Cíl 3.2 Chránit a posilovat charakter prvků tvořících lokální, celoměstskou či regionální identitu 
a podporovat ráz prostředí a jedinečnost daného místa. 
 
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje: 
 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly účinnosti 
dne 15. 5. 2010. 
 
(04) Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje 
založené na městech Pardubice, Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová-Ústí nad 
Orlicí a Vysoké Mýto-Choceň.  
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko, 
Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, Holice, Žamberk a Králíky. 
 
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: a) páteřní 
trasy R35 v koridoru Opatovice nad Labem – Dašice - Vysoké Mýto – Litomyšl – Dětřichov u 
Moravské Třebové (- Mohelnice); 
 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na: 
 
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; 
 
(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 rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
ve volné krajině;  
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace; 
 
Priority územního plánování kraje vycházejí z celorepublikových priorit, stanovených v PÚR 
ČR. Z územně specifikovaných priorit se žádná konkrétně nedotýká řešeného území RP MPR. 
Z dalších priorit se řešeného území týká následující: 
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Územní plán  
 
Územní plán Moravská Třebová je pro tento regulační plán přímo nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. Z územního plánu regulační plán přebírá podmínky funkčního využití 
ploch včetně vymezení veřejných prostranství. Určité části ploch zastavěného území vymezuje 
jako nezastavitelné plochy systému sídelní zeleně. Regulační plán je plně v souladu 
s územním plánem, s ohledem na podrobnější měřítko a možnosti podrobnější prostorové a 
funkční regulace do úrovně jednotlivých pozemků jej doplňuje a zpřesňuje. 
 
 
2.2 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území 

 
Regulačním plánem se nemění základní urbanistická koncepce rozvoje území města, 

daná územním plánem. Podporuje se orientace na kvalitní bydlení jako základní složku využití 
území města, specifikují se podmínky využívání jeho centrálních částí (městské památkové 
rezervace) pro umísťování občanského vybavení a ostatních součástí veřejné infrastruktury, 
stanovují se podrobné podmínky prostorové regulace zástavby a architektury s ohledem na 
prioritní požadavek ochrany architektonických a urbanistických hodnot v území, jsou řešeny 
principy a prvky zlepšování kvality životního prostředí v jeho sídelním i přírodním rámci.  

 
Odůvodnění souladu regulačního plánu s obecnými cíli a úkoly územního plánování dle 

jednotlivých obecných ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona vzhledem ke specifickým 
podmínkám regulačního plánu není účelné provádět.  

 
Regulační plán naplňuje zejména obecný cíl územního plánování dle § 18 odst. 4 

stavebního zákona, tj.: 
• „územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“.  
 
Regulační plán dále naplňuje zejména následující úkoly územního plánování dle § 19 

odst. (1) d), odst. (1) l) a odst. (1) o) stavebního zákona, tj.: 
• „stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 
řešení staveb“; 

• „určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území“; 
• „uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče“. 
 
Samostatné odůvodnění jednotlivých částí řešeného území, případně ověření jejich 

souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování, je provedeno v kapitole 3 tohoto 
Odůvodnění. 
 
 
2.3 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

Tento regulační plán, pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jejího 
pořizování, je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů - vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
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Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována 

oprávněnou osobou. 
 
 
2.4 s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Návrh RP MPR byl dotčenými orgány projednám v rámci společného jednání konaného 

dne 28.04.2016 a byl zveřejněn od 12.04.2016 do 30.05.2016. V tomto termínu mohla být 
podána stanoviska dotčených orgánů a písemné připomínky veřejnosti.  

Ministerstvo obrany ve svém stanovisku požadovalo respektovat zájmové území v jeho 
kompetenci a jejich požadavkům bylo vyhověno doplněním kap. 6 textové části. 

Ministerstvo kultury na základě spolupráce s Národním památkovým ústavem vzneslo 
požadavky na úpravu a doplnění návrhu. Tyto požadavky byly akceptovány a upravený návrh 
byl dne 11.04.2017 konzultován na Ministerstvu kultury v Praze a schválen. Dohoda 
s Ministerstvem kultury byla vydána dne 9.5.2017 pod č.j. MK 32583/2017 OPP. 
 
 
 

3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

3.0 Obecné důvody, cíle a zásady památkové ochrany 

Cílem RP MPR Moravská Třebová je navrhnout takové řešení, které postihne územně 
plánovací problematiku na ploše řešeného území městské památkové rezervace (MPR) 
v souladu se schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentací města. Územní plán 
Moravská Třebová stabilizuje charakteristické osídlení města, vymezuje plochy potřebné 
k jeho rozvoji a současně řeší nové využití ploch určených k obnově. 

RP MPR Moravská Třebová v podrobnostech a detailech údajů vázaných na jednotlivá 
popisná čísla a parcelní čísla objektů resp. ostatních nezastavěných ploch rozvíjí a potvrzuje 
územním plánem stanovenou koncepci města pro zachování a podpoření charakteru, struktury 
a měřítka městského osídlení MPR Moravská Třebová. 

  
RP MPR Moravská Třebová určuje podmínky pro neodkladné práce na záchranu 

ohrožených objektů a souborů, které se podílejí na památkové podstatě MPR (jde např. o 
opravy střech, okapů a komínů, odstranění podmáčení a statické zabezpečení), a nezbytné 
opravy technické infrastruktury, obnovu systémů technické infrastruktury, provádění oprav, 
modernizací, rekonstrukcí a pravidelné údržby domovního a bytového fondu jednotlivých 
objektů i jejich souborů. Přitom zajišťuje zachování památkových hodnot a využití objektů a 
souborů ke vhodným účelům v souladu se zásadami státní památkové péče a péči o 
urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru. 
Určuje podmínky pro obnovu a úpravy vnějších prostranství (ulic, náměstí, parků) včetně jejich 
vybavení malou architekturou a zelení a řešení dopravního systému. Určuje podmínky proti 
vylidňování MPR a zachování nebo vznik provozů, které vytvářejí pracovní příležitosti pro 
obyvatele města a jeho okolí, uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků a přiměřeně využívají 
vhodné objekty obnovovaných památek. Vytváří podmínky pro péči o kvalitu přírodních složek 
životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu. 

 
Součástí řešeného území jsou plochy zeleně – zahrady a parky.  
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RP MPR Moravská Třebová je podkladem pro realizační programy, jako jsou Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nebo Program 
záchrany architektonického dědictví. 

 
Základním principem uplatněným v RP MPR Moravská Třebová je ochrana MPR jako 

jedinečného urbanistického celku se zhodnocením historického stavebního fondu historického 
jádra, jako součásti širšího společenského, kulturního a obchodního centra Moravská Třebová 
s neopominutelnou úlohou bydlení.   

 
 

3.1 Základní charakteristika a vazby řešeného území v rámci centrálního území 
města 

 
Řešené území zahrnuje území městské rezervace Moravská Třebová (dále též MPR). 

Území řešené regulačním plánem MPR Moravská Třebová je dáno rozsahem MPR.   
MPR v Moravské Třebové byla vyhlášena dne 1. 10. 1980 výnosem Ministerstva kultury č. j. 
13603/80-VI/1. Rozsah památkové rezervace je vymezen hranicí, která vede ulicemi 
Komenského, Olomoucká, Piaristická, Jevíčská, Gorazdova a Brněnská.  

 Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresech grafické části. 

Řešené území je tvořeno zastavěným územím.  
  

Jedná se o vysoce stabilizované území, o které je pečováno městem Moravská 
Třebová a vlastníky objektů pod dohledem památkové péče, zejména s hlediska zachování 
jedinečného rázu dochované urbánní struktury v celku, potvrzeném statutem MPR.  
  

Zástavba je dána zčásti památkově chráněnými domovními objekty s dochovanými 
hodnotnými prvky a znaky ve své stavební podstatě, dispozici, prostorovém výrazu a 
v architektonických detailech, zčásti ostatní zástavbou, která již třeba nemá dochovány vnitřní 
hodnotné znaky, nutné pro zápis do seznamu nemovitých kulturních památek, ale svým 
celkovým prostorovým formováním a vnějším výrazem je hodnotnou součástí památkově 
chráněného území. Zástavbu nelze hodnotit jenom jako výčet vyčleněných jednotlivých domů, 
ale je ji nutno vnímat jako městotvorné prvky, utvářející veřejný prostor části města, jak je 
vnímán z pohledu chodce, ale zároveň také jako prvky utvářející uspořádání volných prostorů 
soukromého charakteru, tj. dvorů, zahrad, částí vnitrobloků. To vše jsou prvky, které je nutno 
v daném prostředí zachovat.  

 
 Využití objektů v řešeném území je smíšené, kromě větších, profánních a sakrálních 
staveb je tvořeno obytnými domy, na hlavních ulicích a náměstích vybavených v parteru 
obchody a službami. Funkční využití objektů je stabilizované z hlediska jejich členění na domy 
pro bydlení s podílem 51% a více obytné funkce a ostatní nebytové objekty. Rovněž základní 
rozložení vybavenosti je stabilizováno, svá místa mají stavby pro správu města – komplex 
s radnicí užívaný Městským úřadem; stavby pro kulturu – zámek, kostel; pro školství základní 
školy; bankovní služby. RP přímo nerozlišuje funkci jednotlivých domů. Větší volnost je ponechána 
např. pro rozmístění funkcí obchodu a služeb, které většinou využívají parter zástavby a mohou 
obměňovat svá působiště. Z praktického pohledu je ovšem potřeba obměňování minimalizovat, 
každá změna se zpravidla projevuje i zásahem do stavební podstaty domu. 
 

Veřejná prostranství slouží nejen chodcům, případně cyklistům, ale prolíná jimi 
dopravní funkce, která navazuje na dopravně nadřazený systém města.  
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Část území MPR (Cihlářova ulice) má navržen status pěší zóny pro dopravní zklidnění, 
s nároky na maximální eliminování automobilové dopravy s režimem vjezdů a průjezdu pro 
zásobování a dojezdy rezidentů. 

  
  MPR nezůstává územím vytrženým z historie, ale musí také běžně sloužit i současným 
nárokům na technické vybavení.  
   
  Uplatnění zeleně je v rozmanitém území převážně „kamenného“ města zajištěno 
skromnějším podílem zeleně, v několika případech s volnější strukturou zástavby větším podílem 
zeleně, až po uplatnění zeleně v plochách parků. 

 
Z hlediska podrobnosti zpracování regulačního plánu jsou rozlišovány pozemky 

zastavěné a zastavitelné budovami (pozemními objekty) a pozemky  nezastavitelné budovami, 
jsou jimi např. plochy městské zeleně, komunikace a ostatní volné nezastavěné plochy. 

 
V případě vysoce stabilizovaného území MPR je vymezení zastavitelných ploch 

budovami přímo dáno  půdorysem budov, které tvoří základní urbanistickou strukturu. 
Dodržení původního rozsahu a členitosti základní urbanistické struktury je nezbytnou 
podmínkou v regulačních zásadách využití území.  Regulační plán stanoví místa přípustných 
dostaveb, mimo to ponechává prostor pro další možnost prostavěnosti s ohledem na charakter 
zástavby. Regulační plán pracuje s měřítky plánů 1:1000, umožňuje vyznačení obrysů 
půdorysů jednotlivých objektů i s nimi funkčně souvisejících  nezastavitelných ploch. To dává 
podmínky pro zachování charakteru celkové hmotové skladby a také způsobu členitosti 
zástavby jednotlivými objekty.  

 
Vzhledem k měřítku dané struktury je v zásadě nepřípustné  stavby přestavovat formou 

scelování sousedních objektů nebo dokonce vytváření  monobloků zastavujících nebo 
zastřešujících navíc také pozemky přilehlých dvorů nebo zahrad nad přípustnou míru 
prostavění.  

 
  
3.2 Urbanistická struktura a architektura řešeného území  

Základní půdorysný rozvrh založeného města byl dán od jeho počátku systémem zahrnujícím 
centrální náměstí a na něj navazující pravidelné uspořádání ulic. Pravidelnost uspořádání byla 
narušena původní polohou hrádku v jihovýchodním cípu. Do dnešního rozsahu MPR se však 
počítá s územím o něco širším, než byl původní rozsah hrazeného města, daným navíc 
plochami vně hradebního systému až k obvodovým komunikacím. 

Systém městského opevnění byl tvořen hlavní městskou hradbou se třemi věžovými 
průjezdními branami. Do systému patřila také předsunutá parkánová zeď, příkop a val. 

Hlavní městská hradba byla vysoká asi 6 – 8 m a ukončená rovnou korunou se střílnami. Její 
tloušťka byla 120 – 160 cm. 

Nejsouvislejší zachované části opevnění jsou v jižní, jihozápadní a severovýchodní části jádra.  
Jinde jsou hradby součástí zadních traktů.  

Území parkánu, probíhající před hlavní městskou hradbou široké 8 – 9 m bylo uzavřeno vnější 
parkánovou zdí, která tvořila komplet s jedenácti půlkruhovými, dovnitř otevřenými baštami a 
jednou válcovou kruhovou baštou. Půlkruhová bašta je zachovaná na severní, kruhová na 
jihozápadní straně. 

Hlavní městská brána pochází asi z poloviny 13. stol. Parkánová zeď s baštami i vnější 
nedochovaný obranný systém příkopu a valu vznikly až po požáru v roce 1509. 
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Vývoj města znamenal pro základní urbanistickou strukturu proměny vyvolávané a 
urychlované pohromami požárů, novými potřebami města, osvíceností svých pánů. A tak 
postupně od dřevěných domů na kamenných sklepech, vývoj spěl ke zděným objektům, zprvu 
dvoupodlažním s atikovými štíty, později v centru o podlaží zvýšenými a s novými krovy. Od té 
doby jsou nyní kolem náměstí dle jednotného principu vedeny hřebeny rovnoběžně 
s průčelími. Plynulosti střešní krajiny se výrazně vymykají radniční věž a střešní nástavba 
domu čp. 78 při severovýchodním cípu náměstí, která je již chápána spíše jako 
charakteristický osobitý, nikoli rušivý prvek. 

V současném dochovaném stavu je zástavba charakteristická svojí přirozenou gradací od 
obvodu směrem do centra. Od drobnějších jedno nebo dvoupodlažních staveb zástavba 
nabývá na rozměrech. Kolem náměstí je zástavba nejmohutnější, tvořená třípodlažními 
frontami domů, mezi nimiž se dominantně uplatňuje dům s věží – radnice. Průchodem radnicí 
je dostupná další významná dominanta – kostel, poutající na sebe pozornost z centra i z okolí 
vysokou věží. Celkovým pohledům je kostel stejně jako zámek vystaven více jako součást 
panoramatu vnímaného od jihu až jihozápadu. Zámek je vysunut vůči jádru do svébytné 
polohy. Komorní provedení arkádových fasád je orientováno do nádvoří. Ke vstupu do 
komplexu z malého zámeckého náměstí vyzývá kamenný portál, součást věžovitého rizalitu. 
V blízkosti zámeckého areálu se nacházejí objekty původně zámeckého mlýna a původního 
„Knížecího pivovaru“. Z pravidelnosti původního uspořádání a měřítka se dále vymykají 
barokně klasicistní budova (1769-73) bývalého Piaristického kolegia při Olomoucké ulici a 
rovněž novější budova bývalé chlapecké měšťanské školy z r. 1839, která jakoby v době 
svého vzniku chtěla předznamenat snahy o novou regulaci – rozšíření nynější ulice ČSA a 
zvýšení podlažnosti o patro. Podobné měřítko se snažila nastolit druhá školní budova poblíž 
kostela na úplně opačné straně MPR, která však přes svoji vlastní mohutnost, vůči ještě 
vyššímu a mohutnějšímu kostelu nepůsobí rušivě. 

Pro historické jádro je typické kompaktní uspořádání a určitá protiváha maximálním 
„kamenným“ zastavěním kolem náměstí oproti zeleni, která má největší uplatnění až při 
vnějším obvodu, kde je zástavba v rozvolněnějších formách. 

Účinnost prostorových vjemů je při vstupech do rozsáhlého náměstí z poměrně úzkých ulic 
navíc posílena i dalšími specifickými prvky rámujícími výhledy -  prampouchy.  

Ještě několik staveb působí dominantně, avšak ne díky architektonickým hodnotám, spíš pro 
svou mohutnost. Jsou jimi: výrobní hala při Gorazdově ulici, další halový objekt užívaný jako 
tržnice při Komenského ulici a objekt bývalého stavebního podniku, nyní prodejna BILLA, 
jehož základem jsou bývalé pivovarské budovy "staré sladovny”.   

Svébytným celkem v rámci jednoho bloku je komplex bývalého pivovaru. 

Zvláštním, rozpačitost vzbuzujícím problémem jsou prostory vnitrobloků, které byly koncem  
20. století a v různé míře uvolněny vybouráním ohradních zdí a doplňkových dvorních křídel a 
staveb. V takto uvolněných trasách byly položeny inženýrské sítě, což ztěžuje reverzibilitu 
zásahu.  

Charakteristika hmotového utváření urbanistické struktury jako celku: 

Výškové uspořádání zástavby v centru graduje k třípodlažním měšťanským domům 
utvářejícím svými frontami hlavní ústřední prostor jádra, rozlehlé náměstí. S plochou náměstí 
dále kontrastují dominanty radniční a kostelní věže. 
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Ostatní zástavba postupující k okraji MPR je přirozeným způsobem utvářena s nižší 
podlažností až na některé výjimky, způsobujícími příznivou rozmanitost. Této přirozené 
gradaci se vymykají především budovy škol, které jsou však za léta existence vžitými prvky 
patřícími do prostředí. Škola na ČSA v době svého vzniku, kromě své vyšší podlažnosti, svým 
půdorysem nasadila počátek nové stavební čáry, asi s představou postupného rozšíření ulice, 
vývoj však již dále nepokračoval. Regenerace, jak je nyní chápána a realizována dle Programu 
regenerace, s takovými razantními zásahy již nepočítá. Pro zachování charakteristických 
kulturních a památkových hodnot je nutné se věnovat především zlepšení kvality celkového 
stavebního stavu objektů diferencovaně dle potřebných kroků na dílčí nebo úplné rekonstrukce 
či jen potřebnou nezbytnou údržbu. V několika případech jsou stavební příležitosti v prolukách.   

 
  Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části města 
 

Možnosti následného rozrůstání města kolem existujícího historického jádra bylo ovlivněno 
přírodními podmínkami místy výrazně členitého terénu. Město se tak rozvinulo především 
severním a východním směrem. 

Architektura města je velmi různorodá a nestejné kvality, celkové panorama narušují 
nepříznivé dominanty, komíny a silo. 

Moravská Třebová je a bude se i nadále rozvíjet jako kompaktní město se zdůrazněním 
významu mimořádně hodnotného historického jádra.  Další rozvoj je závislý nejen na expanzi 
na nové plochy, ale především na dobudování technické infrastruktury, regeneraci centra a 
revitalizaci průmyslové zóny. Současně budou jako rovnocenné respektovány a rozvíjeny 
významné prvky přírodních systémů tj. zeleně a vodních prvků, pronikajících až do jádra, 
v harmonickém vztahu města k okolní krajině. 

Jako společenské, administrativně správní, obchodní a turistické centrum je řešené území 
využíváno obyvateli celého města. MPR je atraktivní i pro obyvatele regionu a zatím ne zcela 
doceněné návštěvníky z celé republiky a ze zahraničí. Regionální a nadregionální význam je 
nutno v RP MPR posilovat. Souběžně s těmito funkcemi širšího významu však zůstává 
neopominutelnou dominantní funkcí bydlení jako předpoklad životaschopnosti historického 
jádra.  

Významné památky se nacházejí i mimo ŘÚ. Jedná se o Františkánský klášter s kostelem sv. 
Josefa, muzeum v muzejním parku, evangelický kostel, historický most se sousoším. Na 
Křížovém vrchu je v plochách zeleně situován městský hřbitov s rozsáhlým lapidáriem 
historických náhrobků, objekt hřbitovní kaple a krytá fortna nástupního schodiště ve směru od 
předzámčí. 

S rozsáhlým uplatněním zeleně se počítá zejména jižním směrem, podle ÚP vytvořením 
sportovně rekreačního území. 

Účin vyvážené urbanistické struktury města a krajinářské hodnoty území byl sice oslaben 
realizací průtahu silnice I/35 mezi historickým jádrem a Křížovým vrchem, toto řešení však 
znamenalo dopravní zklidnění vlastní MPR. 

Autobusové nádraží je v blízké docházkové vzdálenosti severním směrem. 
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Na systém železniční dopravy je město napojeno místní tratí, mimo hlavní železniční tah 
Praha – Č.Třebová – Olomouc.  Dráha je přivedena v dotyku k městu. Nádraží je vzdáleno od 
MPR asi 1km. 

Celkové uspořádání města a situování městské památkové rezervace je názorně patrné z 
výkresu č. 5 Výkres širších vztahů, v měřítku 1:5000.  Zde jsou vyznačeny ve vztahu k městu 
Moravská Třebová: hranice řešeného území, která je totožná s hranicí městské památkové 
rezervace, a hranice ochranného pásma MPR.   

Na výkresu je patrné situování MPR v zastavitelném území města. MPR má v rámci města 
Moravská Třebová převážně funkci smíšenou – obytnou a komerční. V menší míře jsou 
zastoupeny stavby občanského vybavení, veřejné infrastruktury, komerčních malých a 
středních zařízení. 

V rámci zastavitelného území jsou dále vyznačeny plochy: bydlení, vodní toky, uliční prostory. 
Na plánu jsou také vyznačeny prostory silnic, železnice, ochranná pásma, hranice zátopového 
území. Kulturně výtvarné hodnoty jsou doloženy značením nemovitých kulturních památek, 
dominant a míst výhledů. 

 
 
 

   Návrh urbanistické koncepce 
 
Urbanistická koncepce je vztažena k celku řešenému v platném ÚP Moravská Třebová, 
funkční uspořádání ploch odpovídá pojetí tohoto materiálu. 

 
 

 
   Charakteristika jednotlivých částí řešeného území  

 
Pro účely  RP MPR je ŘÚ rozčleněno na bloky území: 

  

 Blok č.1  

- vymezený, ulicemi  Bránskou, Gorazdovou, Farní a Starou  

- funkční plochy:  
SC - smíšená obytná komerční 
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
PVn – veřejná prostranství – náměstí 
 
Blok je zapojen do jižní fronty náměstí T. G. Masaryka třípodlažními měšťanskými domy, 
s hlubokou parcelací, s uplatněním dvorů a dvorních křídel v hloubce bloku. Mezi domy 
dominuje věž radniční budovy, nyní sídla MěÚ. Mezi plochými fasádami do náměstí se 
výrazně uplatňuje arkýř na domě čp. 35. Významnou dominantou bloku i města je farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, s typickou mohutnou věží. Hlavní přístup ke kostelu je uzpůsoben 
přímo průchodem pod radniční věží z náměstí TGM, odkud se vchází na Kostelní náměstí. 
Hlavní průčelí kostela je však orientováno téměř osově do ulice Farní. Kromě kostela je dalším 
solitérním objektem bloku také farní budova se zahradou, zaujímající většinou plochy bývalého 
parkánu historického opevnění s dochovanými fragmenty hradebních zdí městského opevnění. 
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Další typickou sestavou je řada dvoupodlažních domů (s výjimkou třípodlažních čp.39 a 41), 
mírně stoupající k náměstí, podél Bránské ulice. Domem čp. 42 je odtud průchod a průjezd na 
Kostelní náměstí. 
Fronta do náměstí je vybavena kvalitním obchodním parterem. Komerční aktivity postupně 
prostupují i parter v Bránské ul., kde jsou poněkud horší podmínky pro pěší než na náměstí 
kvůli užšímu profilu ulice a projíždějícím vozidlům. Pěší provoz je odlehčen průchodem 
zámeckou zahradou, která byla zregenerována a zpřístupněna veřejnosti. 
Vnitřní veřejná prostranství bloku jsou přístupná pěší cestou se schodišti z Gorazdovy ulice, 
pěším průchodem do Kostelního náměstí procházejícím radniční budovou z náměstí TGM. 
Kostelní náměstí je navrženo k doplnění do ucelenějšího obrysu dostavbami dvou objektů. 
Veřejné prostranství Kostelního náměstí neumožňuje další úpravy ploch v parteru, neboť jsou 
již racionálně přizpůsobeny nutnostem průjezdu, průchodu a nutným přístupům k objektům. 
Další zkultivování je možné použitím nízkých forem zeleně. Navržená dostavba domu při ulici 
Stará a doplnění přilehlého úseku uliční ohradní zdi má zde doplnit vybouráním poškozenou 
půdorysnou strukturu bloku. Předpokládá se provedení volnější formou se zachováním 
průhledu a průchodu (zde je nutné zachovat i přístupnost k inženýrským sítím vedoucím k 
zadním traktům domů). Při dotváření příslušných nezastavěných částí vnitrobloku, kde se 
výrazně uplatňuje ohradní zeď se vstupy na dvorní pozemky čp. 29, je nutné řešit vhodné 
úpravy zeleně a zachovat veřejný přístup. Ostatní základní struktura a funkční využití bloku č.1 
jsou stabilizovány. 
 
Návrh dostavby 3 dvoupodlažních objektů.  
 
 
 

Blok č.2  

- vymezený ulicemi Cihlářovou, Starou a Farní  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Severní fasády domů vytvářejí  uliční frontu pěší zóny v Cihlářově ulici, která je plynulým 
pokračováním atraktivit obchodního parteru, s možnostmi ubytování a stravování, z náměstí 
TGM. Domy čp. 9, 10, 11 jsou třípodlažní, domy čp. 12, 13, 14 dvoupodlažní.  
Plocha vnitrobloku nesmí být zastavována dalšími garážemi, naopak by měla být uvolněna od 
doplňkových objektů ve prospěch klidových zázemí domů se zelení, (zejména dvorní plochy 
čp.12; 13). 
 
Návrh dostavby jednoho nárožního, zčásti dvoupodlažního objektu (Gorazdova – Brněnská), v 
části pokračování Gorazdovy ul. jednopodlažní části.  
 
Domem čp.9 je veden průchod do Farní ulice 
 
Renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění. 
 
Základní struktura zástavby a funkční využití bloku jsou stabilizovány. 
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Blok č.3  

- vymezený ulicemi Cihlářovou, Brněnskou, Gorazdovou a Farní  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok plynule navazuje na blok č. 2 průčelími domů v Cihlářově ulici. Domy jsou postupně odtud 
směrem k západnímu okraji MPR nižší a menší, ale rovněž s možností atraktivně využitelného 
obchodního parteru. Fronta do Brněnské s provozem komunikace II/368 je více strohá co do 
architektonického výrazu i co do vybavenosti obchody. Do Gorazdovy ulice je blok orientován, 
zkraje řadou čtyř drobných "venkovských“ přízemních domků, za nimiž následuje halová 
průmyslová budova sice s opravenou fasádou, ale s fádním výrazem, který přinejmenším 
vyžaduje architektonickou změnu fasády, s uplatněním více oken vhodnějšího formátu. Návrh 
vytváří podmínky pro zbourání tohoto objektu a výstavbu nového. V souvislosti s novým 
využitím se také uplatní část parkánu s dochovanými zbytky městského opevnění, jinak pro 
veřejnost skrytá. Na východě je blok ukončen budovou školy, která je sice ve srovnání 
s ostatní architekturou bloku příliš mohutná a vysoká, ale ve vztahu k měřítku dominantního 
kostela působí přiměřeně.  
Část vnitrobloku přístupná z odvrácené strany z Farní ulice je územím, které vyžaduje 
dotvoření prostoru zejména vhodným uplatněním zeleně. Je nezbytné dokončit úpravy a 
opravy dvorních průčelí dvorních objektů, oplocení a ohradních zdí. Úpravami podpořit i 
uplatnění zajímavosti - dochované bašty a úseky hradebního systému.  
 
 
Renovace – transformace výrobního objektu čp.227 s funkcí SC. 
 
Uvnitř vnitrobloku je klidový prostor parc.č.34. Průchodnost Gorazdova – Farní ul. 
 
Renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění. 
 
Funkční využití bloku přizpůsobit funkcí SC. 
 
 
 

Blok č. 4  

- vymezený náměstím TGM  a ulicemi Cihlářovou, Hvězdní a Marxovou  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok je tvořen sestavou třípodlažních domů s hlubokou parcelací, tvořících mezi ulicemi 
Hvězdní a Cihlářovou frontu do náměstí  TGM. Na protější straně bloku při ulicích Cihlářova a 
Marxova dvoupodlažní domy. Nároží Hvězdní – Marxova drobnější jednopodlažní domy. 
Objekty v Cihlářově ulici jsou vybaveny obchodním parterem. V Marxově ulici jsou přístupné 
další aktivity firemních kanceláří. Kolem nároží s Hvězdní ulicí je seskupení drobnějších 
jednopodlažních domů.  
 
Rehabilitace vnitřního prostoru bloku je nezbytná. Je územím, které vyžaduje dotvoření 
prostoru zejména vhodným uplatněním zeleně. Je nezbytné dokončit úpravy a opravy dvorních 
průčelí objektů, oplocení a ohradních zdí. Je přípustné provedení rozčlenění plochy dvora jako 
venkovního klidového prostoru se zelení.  
Nutno zachovat průchod napříč blokem.  
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Ponechat i přístupnost pro budoucí revize a rekonstrukce sítí vedených dvorem. 
 
 

Blok č. 5 

- vymezený náměstím TGM  a ulicemi, Hvězdní, Marxovou a Pivovarskou  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok vytváří spolu s objekty bloku č.4 západní frontu náměstí T. G. Masaryka třípodlažními 
domy s hlubokou parcelací avšak bez dvorních staveb v hloubce bloku, které byly zbourány. 
Takto uvolněný prostor je znovu upraven způsobem, který částačně připomíná původní 
parcelaci dvorů. Podmínky pro využití volného prostoru vnitrobloku jsou shodné s blokem č.4.   
   
Regenerace území vnitrobloku průchozího mezi ulicemi Hvězdní a Pivovarská. 
 
 

Blok č. 6  

- vymezený ulicemi Marxovou, Cihlářovou, Komenského  
 
- funkční plochy:  
- SC smíšená obytná komerční 
- OM komerční zařízení malá a střední 
- DS dopravní infrastruktura silniční 
- PV1 – veřejná prostranství – náměstí 
- PVp – veřejná prostranství s možností parkování 
 
Blok je ve svých částech značně diferencovaný. Nejkultivovanější charakter zástavby se 
projevuje v Cihlářově ulici (s výjimkou úseku mezi čp. 201 a čp. 169) a v Marxově ulici. Rovněž 
veřejné parkoviště při Komenského ulici je prostorem vyřešeným včetně zeleně. Z parkoviště 
návštěvníci MPR mohou po zaparkování automobilu pěšky pokračovat buď směrem do 
Pivovarské ulice, nebo vstoupit do neurčitého prostoru, který nemá dosud potřebný jasnější 
ráz využití a tomu odpovídající architektonické řešení území. Odtud jsou exponovány 
pohledům neupravené partie odvrácených částí parcel a průčelí budov podél Marxovy ulice.  
V místech některých ohradních zdí jsou zde fragmenty městského opevnění. Podél nich je 
možno projít a vstoupit do přívětivé Cihlářovy ulice. Výraznou obchodní atraktivitou je halový 
objekt čp. 189 užívaný jako tržnice, která zde má však příliš provizorní charakter. Rovněž zde 
je potřebná změna architektonického výrazu. 
V ohybu Komenského ulice, v severním zakončení bloku je situován v obrysu zachovaný 
objekt bývalé sladovny s novodobou vestavbou prodejny (BILLA).  
 
Blok vyžaduje zásadní regeneraci v ploše se současnou nevyhovující halou při ulici 
Komenského, užívanou jako tržnice. Hala čp.189 a sousední rodinný dům čp.186 jsou 
navrženy ke zbourání.  Předpokládané využití není jednoznačně definováno. Je navržena 
plocha pro novostavbu s maximální výškou 1,5 nadzemního podlaží.   
 
- Podmíněné využití - 

- podmínkou je zpracování územní studie: 

- řešení území jako parkového prostoru s dětským hřištěm se stavbou informačního zařízení, 
občerstvení, hygienického zařízení, doplněného menší parkovací plochou osobních vozů a kol, 
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- řešené území vnitrobloku musí svým využitím, uspořádáním a proporcemi vázat na stávající 
okolní objekty, nezastavěné parkánové území s fragmenty hradebního systému bude 
přístupné a průchozí pro veřejnost, 
 
- renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění bude umožněna. 
 
 

Blok č.7 

- vymezený ulicemi Marxovou, Ztracenou, Tichou a Pivovarskou  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok je dán areálem bývalého pivovaru s typickými výrobními budovami a obytným domem při 
nároží Pivovarské a Tiché ulice. Komplex pivovaru je renovován pro nové využití.  Nevhodným 
způsobem byla nově vystavěna pivovarská terasová a ohradní zeď nad původními spilkami 
z novodobého materiálu, což působí v daném prostředí cizím a nepřiměřeně mohutným 
dojmem.  
Zatím prázdný a nevyužívaný podzemní objekt spilek ve Ztracené ulici skrytý pod terasou je 
navržen pro nástavbu max. 1,5 nadzemního podlaží.  
 
Původní spilky (parc.č.132), sice ještě nebyly v plném rozsahu zaznamenány ve stab. katastru, 
který nebyl v minulosti úplně doplňován podle realizovaných dostaveb v době po požárech, ale 
jsou součástí komplexu pivovaru (podobně nebyla v mapě stab. katastru vyznačena ani „Stará 
sladovna - parc.č.88/1“). Realizace nástavby dochované podzemní části objektu bude svou 
formou domu s okny vhodnějším začleněním do ulice než stávající zeď.  
 
- Podmíněné využití plochy s nástavbou na podzemním pivovarském objektu: 

podmínkou je zpracování územní studie na pozemku parc.č.132. 

Maximální zastavěná plocha objektem 1,5 nadzemního podlaží (přízemní s podkrovím) je  
480m2.. Studie musí vyřešit nároky na oslunění protilehlého domu v ulici čp.133, zajistit 
parkování na pozemku a navrhnout uplatnění zeleně. 

   

 Blok č.8  

- vymezený náměstím T. G. Masaryka, ulicemi  Tichou, Ztracenou, Cechovní  
 
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok vytváří část severní fronty náměstí T. G. Masaryka třípodlažními domy s hlubokou 
parcelací s dodatečně vybouraným prostorem vnitrobloku. Kromě obchodů a bytů zde sídlí 
Česká spořitelna a Česká pojišťovna. Zástavba podél Ztracené ulice je drobnější a nižší 
(vyjma třípodlažního čp. 197). 
 
Navržená dostavba doplní odbouranou strukturu v možné míře, a to i se zachováním 
přístupnosti inženýrských sítí ve vnitrobloku.   
 
Regenerace území vnitrobloku přístupného z Tiché ul. 
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 Blok č. 9  

- vymezený náměstím T. G. Masaryka, ulicemi Cechovní, Ztracenou a ČSA 
  
- funkční plocha SC, smíšená obytná komerční 
 
Blok vytváří se zástavbou bloku č. 8 severní frontu náměstí T. G. Masaryka třípodlažními domy 
s hlubokou parcelací s dodatečně vybouraným prostorem vnitrobloku. Kromě obchodů a bytů 
zde sídlí Český Telecom a.s. a ČSOB a.s.. Zástavba podél Ztracené ulice je drobnější a nižší 
bez obchodů. 
 
Dostavba dvoupodlažního domu. 
 
Regenerace vnitrobloku přístupného z Cechovní ul. 
 
Zvýšení čp. 206 o 1 podlaží na 2 nadzemní podlaží.  

 

Blok č. 10  

- vymezený ulicemi Ztracenou, Marxovou, Komenského a ČSA  
 
funkční plochy: 
- SC - smíšená obytná komerční 
- OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
- ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
 
Zástavba bloku je v ploše nerovnoměrně rozložená, kontrastující mohutnou školní budovou a 
dále pokračující spojitou frontou do ulice ČSA. Podél Ztracené ulice s  drobnými stavbami a 
prolukami. Na území bloku je významná část zachovaného opevnění s půlkruhovou baštou. 
Podél Komenského ulice je školní hřiště. Při nároží ulic Komenského a Marxovy je soukromá 
zahrada s obytným domem.  
 
Dostavby přízemních dvorních křídel u čp.97 a čp.99. 
  
Regenerace území vnitrobloku v části sportovního hřiště a parkánového území. 
 
Renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění s baštou. 
 
 
 

 Blok č. 11  

- vymezený ulicemi Zámeckou, Krátkou a ČSA  
 
- funkční plocha SC smíšená obytná komerční 
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Blok vytváří kompaktní uliční frontu do ul. ČSA, odvrácené strany parcel do Zámecké ul. jsou 
neuspořádané až na výjimku zanedbané, v ohybu Zámecké s menší prolukou.   
 
Základní struktura zástavby a funkční využití bloku č. 11  jsou stabilizovány. 

 
 
 

 Blok č.12  

- vymezený náměstím T. G. Masaryka, ulicemi Krátkou, Zámeckou a Poštovní  
 
- funkční plocha SC  smíšená obytná komerční 
 
Blok vytváří severní část východní fronty náměstí T. G. Masaryka třípodlažními domy 
s obchodním parterem. 
 
Základní struktura zástavby a funkční využití bloku č. 12  jsou stabilizovány. 
 

 
 

 Blok č.13  

- funkční plocha SC smíšená obytná komerční 
- vymezený náměstím T. G. Masaryka, ulicemi Poštovní, Zámeckou a Zámeckým náměstím  
 
Blok vytváří jižní část východní fronty náměstí T. G. Masaryka třípodlažními domy 
s obchodním parterem. 
 

Základní struktura zástavby a funkční využití bloku č. 13 jsou stabilizovány. 

 
 
 Blok č.14  

- vymezený Zámeckým náměstím, ulicemi Piaristickou, Jevíčskou a Bránskou 
 
funkční plochy: 
- SC smíšená obytná komerční 
- OV veřejná vybavenost 
- OM komerční zařízení malá a střední 
- ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
- PVn - veřejná prostranství – náměstí 
 
Blok tvoří uliční řadu domů podél Bránské ulice s hlubokou parcelací, na opačné straně 
ohraničenou západním křídlem zámku. Převážná část bloku je tvořena zámeckým komplexem 
s budovami napojenými vstupní partií na městské uspořádání Zámeckého náměstí.  Zámecké 
budovy utvářejí půdorysem svých křídel vnitřní prostory, zkraje arkádového nádvoří, které se 
dále na jih otvírá volnějšímu zahradnímu řešení, zčásti ještě vymezenému pokračujícími 
budovami, zčásti expandujícími do vnějšího poloprstence zahrad na hradbách.  V poněkud 
nižší poloze vůči zámku na západní straně je sice nyní vlastnicky soliterní zámecký mlýn, ale 
připojený k zámeckému komplexu hradebními a ohradními zdmi. 
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Zámecký areál je po celkové renovaci. Je využíván Základní uměleckou školou, městskou 
knihovnou, kavárnou, poskytuje prostory pro muzejní, výstavní účely zámeckých expozic. 
Veřejnosti přístupné zahrady zahrnují i dětské hřiště. 
Zástavba bloku je stabilizovaná v prostorovém uspořádání budov. 
 
Zámecký mlýn čp.181 je v havarijním stavu. V širších vztazích se počítá podle územního plánu 
s obnovou mlýnského náhonu. 
 
Dostavba nárožního objektu Bránská – Jevíčská. 
 
Renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění. 

 
 

 Blok č.15  

- vymezený ulicemi Olomouckou, Piaristickou, Zámeckým náměstím, ulicemi Zámeckou a 
ČSA  

 
funkční plochy: 
- SC - smíšená obytná komerční 
- OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
- ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 
 

Blok lemuje zčásti řadovou zástavbou Zámeckou ulici (v ohybu ulice proluka k dostavění). 
Souběžně s jižní partii této ulice je rozložen komplex bývalého zámeckého pivovaru. Na 
severu pevným nárožím dvou měšťanských domů tvoří nároží s ul. ČSA. Odtud pokračuje 
dlouhým přízemním objektem k budovám původně piaristického kolegia, které je vstupní 
frontou s věžovým rizalitem exponováno do Olomoucké ulice. Do přilehlého dvora je 
přistavěna tělocvična. Zpevněné plochy při býv. piaristickém komplexu jsou využívány pro 
parkování a plochy veřejné zeleně.  
Západní hranice bloku sleduje Piaristickou ulici. Zde se uplatňuje ve střední části zeleň 
soukromých zahrad s drobnější zástavbou a významněji zeleň parku v jižní části, která 
navazuje na pásy zeleně v zahradách pod zámkem (bloku 14).  
 
Dostavba dvoupodlažního obytného domu s podmínkou průchodu mezi Zámeckou a 
Piaristickou ul. Vestavba parkovacích garáží na p. čís. 191 nebo alternativa parkování na 
otevřeném parkovišti. 
 
Zvýšení čp. 89 o jedno podlaží (na 2,5 NP). 
 
Využití volných ploch veřejných prostranství pro parkování osobních automobilů a oddech 
v parkových úpravách zeleně.  
 
Dva průchody blokem od Piaristické ul. Zámecké ul.  

 
Renovace a údržba dochovaných částí městského opevnění. 
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Blok č.16 
 
 

- DS - dopravní infrastruktura silniční 
- PVp – veřejná prostranství s možností parkování 
 
 

 Náměstí T. G. Masaryka 

PV1 – veřejná prostranství – náměstí 
PVp – veřejná prostranství s možností parkování 
 
Náměstí je pojato jako ústřední prostor MPR dostupný pro pěší i automobily. Obvodem 
náměstí je vedena doprava s možností parkování směrem k budovám, ve středu náměstí jsou 
plochy určené pouze pěším.  
Ústředním dominantním prvkem parteru je v centru situovaný Morový sloup. V severní části 
vnitřní plochy náměstí jsou vysazeny dvě řady stromů. Podél východní a západní fronty 
náměstí při okraji chodníku jsou navrženy řady stromů. V ploše náměstí budou vytvořeny 
technické podmínky pro možnost konání např. výročních trhů nebo sezónní možnost situování 
restaurační zahrádky. 

 
 
 
3.3 Uspořádání dopravy 

Vedení komunikací 

 
Ve výkresu funkčního využití jsou značeny trasy vedení komunikací příslušných funkčních 
kategorií. 
Zejména tvarové uspořádání není v současnosti jednoznačné a ani v průběhu platnosti 
regulačního plánu nelze vyloučit jeho možné úpravy a precizování dle okamžitých potřeb 
řešeného území i nových souvislostí plynoucích ze širších územních vztahů. Regulační plán 
tak ponechá určitý prostor na jejich úpravy a rozvoj v rámci veřejného prostoru. 
 

Klidová doprava 
 

Na území MPR je předpokládáno na hlavních veřejných parkovištích zhruba v rámci řešeného 
území: 
 - Náměstí T.G.Masaryka náměstí 
 - Lokalita Piaristická  

- Lokalita Jevíčská  
- předprostor OD BILLA 
 
Veřejná doprava 
 

Je reprezentována sítí linek autobusových i železničních tratí. 
- Autobusové nádraží, mimo řešené území - cca 500 m od severního okraje MPR 
- Železniční stanice ve vzdálenosti cca 1km. 
 
Cyklistické (pěší) trasy 
 

Trasy jsou vyznačeny v Hlavním výkresu funkčního využití. 
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3.4 Celková koncepce zeleně a ochrany přírody 

 
Regulační plán památkové rezervace Moravská Třebová respektuje a vytváří podmínky 
k rozvoji a ochraně zeleně.  

 
3.4.1 Obecné zásady 

 
Při projektech rekonstrukcí jednotlivých inženýrských sítí, ploch pro dopravu nebo regenerací 
prostorů: 
Sdružovat inženýrské sítě do společných koridorů tak, aby ochranná pásma jednotlivých sítí 
minimálně zasahovala do ploch pro zeleň – aby minimálně omezovala použití hluboko 
kořenících rostlin, zejména stromů. 
Na zpevněných plochách podporovat úpravy povrchů umožňující zasakování srážkových vod. 
Chránit plochy stávající zeleně jako plochy nezastavitelné. 
 
Při řešení vegetačních úprav v ulicích: 
Drobné plochy trávníků kombinovat nebo nahradit výsadbou nízkých nebo poléhavých keřů.  
V místech, kde je dostatečný prostor preferovat vyšší dřeviny (solitéry, skupiny nebo aleje – i 
krátké řady) se zachováním pohledů na městské dominanty nebo významné body daného 
prostoru. Využívat pnoucí dřeviny – zejména u oplocení a zdí v úzkých místech.                 
 
 
3.4.2 Vodní toky a vodní plochy 

 
Vodotečí, která odvádí srážky z celého řešeného území je Třebůvka.  
Je navržena obnova mlýnského náhonu zámeckého mlýna v řešeném území RP. 

 
 
3.5 Nakládání s odpady 

 
Svoz odpadů zajišťuje společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
Nejbližší Sběrový dvůr v Zahradnické ulici zajišťuje sběr a výkup odpadů. 
Směsný komunální odpad z města M.Třebová je odstraňován na skládce Březinka, 
provozovatel P – D Refractories CZ a.s. 
 
Oblast nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a také např. 
vyhláškami 376/2001 Sb. – od 1. 4. 2016 94/2016, 381/2001Sb – od 1. 4. 2016 93/2016, 
Z ostatních norem jsou významnými dokumenty Basilejská úmluva o odpadech (sdělení č. 
100/1994 Sb.) a řada dokumentů platných v Evropské unii např. Směrnice č. 75/442/EHS o 
zneškodňování odpadů, č. 199/31/EC o skládkování odpadů, č. 91/689/EHS o nebezpečných 
odpadech a mnohé další.  
 
Současná legislativa - zákon o odpadech - staví za prioritu § 9a zákona o o odpadech – 
předcházení vzniku a poté „zajištění přednostního využití odpadu před jeho odstraněním, 
přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím“. Zákon tedy stanoví skládkování 
jako nejnevhodnější možnost odstraňování odpadů a spalování jako další méně vhodnou 
metodu odstraňování odpadů.  
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Provoz vodovodních a kanalizačních sítí zajišťuje VHOS a.s. Moravská Třebová. 

Kanalizační řád veřejné kanalizace města se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
stokové sítě města Moravská Třebová zakončené městskou čistírnou odpadních vod v 
Linharticích. 
 

 
4 ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 

Tyto údaje jsou obsaženy v kapitole 1.1 tohoto textu Odůvodnění (postup při pořízení 
regulačního plánu). 
 
 
 

5 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU 

POŘIZOVANÉHO KRAJEM S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÁSADAMI 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE, U OSTATNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ TÉŽ SOULADU 

S ÚZEMNÍM PLÁNEM 

Tento regulační plán je pořizován městským úřadem Moravská Třebová. Vyhodnocení jeho 
souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje a s územním plánem je 
provedeno v kapitole 2.1 tohoto Odůvodnění. 
  
Koncepce rozvoje města stanovená platným ÚP sleduje základní cíle územního plánování, 
které splňují podmínky udržitelného rozvoje území, s vyváženým poměrem budoucího 
hospodářského rozvoje města a příznivého životního prostředí. 
 
Územní plán města stabilizuje jeho charakteristické osídlení, nabízí plochy potřebné k jejímu 
rozvoji a současně řeší nové využití ploch určených k obnově. 

 
V rámci ÚP je kladen důraz na ochranu a zachování urbanisticko-architektonických hodnot 
v území. Kromě stanovení požadavků na prostorové uspořádání zástavby je požadováno, aby 
architektonickou část projektové dokumentace nových staveb nebo rekonstrukce či dostavby 
stávajících, na území městských památkové rezervace zpracovával pouze autorizovaný 
architekt. Týká se to i všech staveb podléhajících režimu státní památkové péče. Právě touto 
problematikou se RP zabývá v podrobnosti dané zejména měřítkem výkresů (1:1000). RP 
MPR podrobně určuje v řešeném území veškeré prvky prostorové regulace zástavby platného 
ÚP. 

 
Je respektováno funkční využití ploch zastavěného území ÚP Moravská Třebová 

 
Dopravní uspořádání a zatřídění komunikací v řešeném území RP navazuje na celkové řešení dle 
ÚP. 
 
Priority rozvoje MPR - v souladu s ÚP Moravská Třebová jsou:  
 

- chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
- předcházet sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 
- prověřit požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářský rozvoj území 
- vytvořit podmínky pro využití opuštěných areálů a ploch  
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- prověřit využití zastavěného území s ohledem na vytvoření a zachování souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně 

- vytvořit podmínky pro ochranu krajinného rázu 
  - vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu – prověřit trasu propojení cyklostezek, 

rozšíření ploch pro sport a rekreaci 
  - prověřit možnosti ochrany obyvatel před hlukem a emisemi z dopravy, vytvořit podmínky pro 

šetrné formy dopravy 
  - vytvořit podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 
  - návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 

spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností 
  - vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 

obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

  - při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí 
a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 

 
 
6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 

SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA) 

 
Textová a grafická část je zpracována v souladu s přílohou č. 11. vyhlášky č.500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti.  

 
Zadání RP MPR bylo veřejně projednáno a schváleno zastupitelstvem města.  
 
Návrh RP MPR respektuje požadavky obsažené v Zadání RP MPR s tím, že byla 

upřesněna skladba výkresů.  
 
Regulace funkčního využití území pro vymezené území RP MPR, detailně 

propracovaná v měřítku grafických výstupů 1:1000, je převzata z příslušných ploch územního 
plánu. 

 
Prvky prostorové regulace jsou řešeny s ohledem na měřítko a význam jednotlivých 

lokalit (bloků zástavby, resp. jednotlivých pozemků) podrobněji. Namísto procentuálního 
vyjádření hustoty zastavění a jejího výškového rozpětí jsou využívány následující prvky 
(nástroje) prostorové regulace: 

• rozlišení zástavby MPR s podmínkou zachování (resp. dotvoření) určující zástavby ve 
stanovených objemech (půdorys, výška i tvar) a zástavby doplňkové 

• území je rozděleno do částí bez možnosti dostaveb, s regulovanou možností dostaveb 
a s minimální možností dostaveb, přičemž jsou stanoveny konkrétní i obecné podmínky 
prostorové regulace zástavby a využití pozemků; 

• upřesnění vymezení ploch veřejných prostranství; 
• stavební čáry. 

 
 
 



Regulační plán Městské památkové rezervace MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – ODŮVODNĚNÍ    
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Tadeáš Matoušek 
 

stránka 27 z 27

7 ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

 
Toto zdůvodnění je dostatečně popsáno v kapitole 3. tohoto textu Odůvodnění (Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení). 
 
 
8 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Rozvoj území se předpokládá pouze uvnitř zastavěného území rekonstrukcemi, 
modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů a pozemků. 
 

Regulační plán je v souladu s platným územním plánem Moravská Třebová, pro který 
byly případné zábory zemědělského půdního fondu vyhodnoceny a odsouhlaseny. Regulační 
plán nenavrhuje k záborům žádnou zemědělskou půdu (ZPF), ani pozemky určené k plnění 
funkce lesa (PUPFL). 

 
 
9 ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ 

REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Tato kapitola je bezpředmětná, neboť tento regulační plán nenahrazuje žádná územní 
rozhodnutí. 
 
 
Dokumentace RP MPR Moravská Třebová, tj. textová a grafická část včetně odůvodnění 
je v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Městském úřadu Moravská 
Třebová, odboru výstavby a územního plánování a odboru rozvoje. Dokumentace byla 
dále poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje. 
  
 
 

Poučení: 
 
Proti Regulačnímu plánu městské památkové rezervace Moravská Třebová vydanému formou 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád) 
 
 
 

………………………………….. 
razítko města 
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