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Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání (včetně stanovisek a 
připomínek po úpravě a doplnění návrhu) o NÁVRHU ÚP MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – 
tabulka B 

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

záchranný sbor 
Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2a Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S návrhem ÚPO Moravská Třebová  s o u h l a s í  za splnění takto stanovených podmínek: 
1. Rozvojová plocha výstavby RD „Jihozápad“ bude zařazena v rámci regulativů jako plocha s 
podmíněně přípustným využitím, jejíž zastavění je podmíněno ověřením dodržení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy po komunikaci I/35. K ověření akustické situace a stanovení 
opatření k dodržení platných hygienických limitů hluku dle NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací před využitím této plochy KHS požaduje např. jako součást 
aktualizace územní studie zpracování hlukové studie nebo provedení akreditovaného či 
autorizovaného měření hluku. 
2. Rozvojová plocha výstavby RD „Podlesí“ bude též zařazena v rámci regulativů jako plocha s 
podmíněně přípustným využitím, jejíž zastavění je podmíněno ověřením dodržení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy po nově plánované severovýchodní komunikaci a ze 
stacionárních zdrojů hluku z areálu Hedvy. Hluková studie a měření hluku by měly být součástí 
urbanistické studie této lokality. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do kapitoly f) v části „Bydlení v RD – městské a příměstské 
BI“ bude doplněn odstavec: 
Podmíněně přípustné využití 
U lokalit Z8a a Z29a bude součástí územní studie vypracování hlukové studie nebo provedení 
akreditovaného či autorizovaného měření hluku. U lokality Z29a bude posouzen hluk se SV 
odjezdové komunikace i z areálu Hedvy. 

1170/10/HOK-Sy/2.5 
28.4.2010 
 
DOHODA ZE DNE 
24.6.2010 

2b Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S upraveným a doplněným ÚP Moravská Třebová souhlasíme. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

16141/10/HOK-Sy/2.5 
3.6.2010 

3 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Vodoprávní úřad (zpracovatel vyjádření Ing. Zdeněk Čížek) 
Stanovisko podle §107 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
1. Pro vodní tok Třebůvka v Moravské Třebové je vymezena aktivní zóna záplavového území - 
stanovil Krajský úřad Pardubického kraje dne 18. 12. 2009 pod č.j. 64903/2009. Tato aktivní zóna 
není v návrhu UP vymezena ani popsána. Jde o území, kde je §67 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, zakázána řada činností včetně umísťování, povolování a provádění staveb. 
2. Přestavbová plocha P7a leží v aktivní zóně záplavového území vodního toku Třebůvka. Připouští 
se navržené využití s podmínkou, že budou vyloučeny stavby a činnosti zakázané §67 zákona č. 
254/200 1 Sb., o vodách. 
3. Zastavitelná plocha Z36 leží v aktivní zóně záplavového území vodního toku Třebůvka. Připouští 
se navržené využití s podmínkou, že budou vyloučeny stavby a činnosti zakázané §67 zákona č. 
254/200 1 Sb., o vodách. 
4. V kapitole 2.4. doporučuji upřesnit: Třebůvka je ve správě Povodí Moravy s.p. od ústí po vodní 
nádrž Moravská Třebová. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 
1.)  Aktivní zóna záplavového území bude doplněna do koordinačního výkresu a do textové části 

kapitoly d) 2.4. bude doplněn text: „Pro vodní tok Třebůvka je vymezena aktivní zóna 
záplavového území - stanovil Krajský úřad Pardubického kraje dne 18. 12. 2009 pod č.j. 
64903/2009. Jde o území, kde je §67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zakázána řada 
činností včetně umísťování, povolování a provádění staveb.“ 

2.)  Do kapitoly f) v části „Zeleň přírodního charakteru - ZP“ bude doplněn odstavec: 
Podmíněně přípustné využití 
U plochy P7a a Z36 jsou nepřípustné stavby a činnosti zakázané §67 zákona č. 254/200 1 Sb., 
o vodách. 

3.)  V kapitole d) 2.4. bude upraven text druhého odstavce: „Třebůvka je ve správě Povodí Moravy 
s.p. od ústí po vodní nádrž Moravská Třebová. 

 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení §17 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu 
zadání územně plánovací dokumentace připomínky. 
 

24746/2010/OŽPZ/PI 
3.6.2010 
 
 
 
DOHODA ZE DNE 
28.6.2010 
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Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Ing. Tomáš Sigl): 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 
a krajiny, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, 
není proti předloženému návrhu územního plánu Moravská Třebová zásadních připomínek. 
OOP souhlasí s upravením a doplněním územního plánu Moravská Třebová (viz dopis Městského 
úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování ze dne 6. 2. 2010, Č. j. MUMT 
15029/2010), konkrétně s úpravou č. 3, která znamená zábor území, na němž byl vymezen 
regionální biokoridor RBK 1423, a to ve prospěch plochy určené k bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského charakteru, za následujících podmínek:  

• Musí být provedena změna ve vymezení regionálního biokoridoru Č. 1423, a to tak, že 
dojde k jeho novému situování na pozemky v k. ú. Linhartice, konkrétně na pozemky 
nacházející se při hranici s k. ú. Moravská Třebová. 

• Prostorové parametry regionálního biokoridoru musí být v souladu s metodikou Ministerstva 
životního prostředí upravující projektování systémů ekologické stability. Musí být dodržena 
zejména minimální Šíře biokoridoru, tj. 40 metrů. 

• Je nepřípustné překrytí ploch určených pro územní systém ekologické stability jiným 
funkčním využitím území (například zástavbou). 

•  Výše uvedená změna systému ekologické stability se musí promítnout v územně plánovací 
dokumentaci obce Linhartice, tzn. musí být předmětem následných změn územního plánu 
nebo nového územního plánu obce. 

• Musí být respektováno usnesení zastupitelstva Obce Linhartice Č. 1/S/l 80510 ze dne 18. 5. 
2010, kterým vedení obce schvaluje rozšíření biokoridoru RBK 1423 na k. ú. Linhartice 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do kapitoly e)2. doplnit na konec 4. odstavce větu: „RBK 
č.1423 je nově situován na k.ú. Linhartice, při hranici s k.ú. Moravská Třebová“ 
Ostatní podmínky jsou návrhem respektovány. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 22.4.2009 pod č.j. 20519/ 
2009/OŽPZ/Sv 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Z hlediska §17a písm. a) zákona č. 334/l 992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF), v platném znění (dále jen zákon) máme k předloženému návrhu tyto připomínky: 
•  Požadujeme vypustit nebo přehodnotit požadavek na zábory zemědělské půdy, lokalita - Č. Z39 - 

výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy §3 a §4 zákona a její odnětí z hlediska zájmů OZPF 
není vhodné. U dané lokality se nejedná o zarovnání hranice zastavěného území správního 
obvodu obce. 

Souhlas dle §5 odst. 2 zákona bude vydán teprve po upřesnění návrhu územního plánu, jeho 
vyhodnocení a dodání upřesněné textové, tabulkové a grafické dokumentace (vyhodnocení provést 
podle přílohy č. 3 Vyhlášky MZP Č. 13/l 994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF) na 
základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 
Vyjádření pořizovatele:akceptujeme.  
V kapitole c)2. ve stati Z39 Návrh plochy pro fotovoltaiku Boršov – sever- VX stávající řádek 
vymazat a nahradit textem: „Lokalita na základě  projednání  z návrhu vypuštěna.  
Údaje o záboru ZPF budou do veřejného projednání opraveny. O souhlas podle § 5 z.č.334/1992 
Sb. bude požádáno samostatně na základě  žádosti pořizovatelem. 
 
Souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF byl vydán dne 21.9.2010 
pod č.j. KrÚ 69278/2010/OŽPZ/Bo. 
 
Orgán  státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková) 
Stanovisko k využití těchto lokalit k předloženému záměru je vydáváno s těmito podmínkami: 
1. Potřeba umístění sjezdovky a vleku na lokalitě Z 33a není řádně odůvodněna – pro možnost 

řádného posouzení záměru z pohledu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je třeba 
uvést, zda a jak je naplněna povinnost zpracovatelů dokumentací, vyplývající z ust. § 14 lesního 
zákona (navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou nejvhodnější z hlediska zachování 
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů). Toto odůvodnění 
požadujeme do čistopisu návrhu ÚPD doplnit. 

2. Není zdůvodněna šířka navrhované sjezdovky 80 m. Nesouhlasíme s takto navrženou šířkou, 
pro daný účel bude povolena šířka sjezdovky maximálně 50 metrů.  

3. Umístění sjezdovky a vleku je povoleno jako podmíněné s tím, že tento záměr podléhá 
podrobnějšímu hodnocení procesem EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V případě negativního výsledku posouzení 
záměru procesem EIA a nedoporučení záměru k realizaci pozbývá toto stanovisko krajského 
úřadu platnosti. 

4. Navržená opatření ke zmírnění vlivu eventuálního odlesnění na ploše sjezdovky (např. zvýšení 
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podílu listnatých dřevin s cílem zvýšit stabilitu okolních porostů) je třeba realizovat v náležitém 
předstihu před vlastní realizací záměru.  

5. Zábor PUPFL pro účely vybudování zázemí u rozhledny na lokalitě 33b je třeba rovněž 
přehodnotit a minimalizovat na nezbytně nutný rozsah.  

6. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí věcně příslušného orgánu státní správy lesů (krajského 
úřadu) o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení) a 
rozhodnutí o odnětí plnění funkcí lesa podle ust. § 15 a 16 lesního zákona a vyhlášky 
ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených plnění funkcí lesa, které jsou nezbytné pro realizaci 
záměru. 

Vyjádření pořizovatele:akceptujeme 
1. Odůvodnění bude doplněno před veřejným projednáním 
2. Navržená šířka sjezdovky představuje koridor, který bude v dalším stupni projektové přípravy 

upraven – viz bod.3 
3. Do kapitoly f) textové části bude doplněn v části „Plochy smíšené nezastav.území-lesnické a 

sportovní-NSls“ bude odstavec: 
Podmíněně přípustné využití 
U lokality Z33a bude v dalším stupni projektové přípravy nutné posouzení záměru procesem 
EIA.  Koridor trasy sjezdovky bude upřesněn v dalším stupni projektové přípravy. Před realizací 
záměru je nutné v předstihu provést opatření ke zmírnění vlivu odlesnění na ploše sjezdovky 
(např. zvýšení podílu listnatých dřevin s cílem zvýšit stabilitu okolních porostů). 

4. viz bod 3. 
5. Zábor lokality Z33b bude zredukován na 0,09 ha. Údaj o záboru PUPFL bude upraven před 

veřejným projednáním. V kapitole f) textové části bude doplněna v části „„Občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední OM“ v odstavci  Podmíněně přípustné využití věta: 
„Zastavěná plocha v lokalitě Z33b bude max. 300m².“ 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 1 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona Vám sdělujeme, že s návrhem územního plánu 
města souhlasíme pouze za předpokladu, že tato dokumentace respektuje zák.č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, tj., že neohrozí vytěžitelnost 
všech zásob 
 současně těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Boršov-Hřebeč-odval č.1, 

č. lož 3 253900, pokrytého dobývacím prostorem Boršov u Moravské Třebové, s chráněným 
ložiskovým územím stejného názvu, 

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

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

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

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

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do kapitoly e)7. přidat text: „ÚP tudíž neohrozí vytěžitelnost 
všech zásob: 
 současně těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Boršov-Hřebeč-odval č.1, 

č. lož 3 253900, pokrytého dobývacím prostorem Boršov u Moravské Třebové, s chráněným 
ložiskovým územím stejného názvu, 

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

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

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

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

13774/2010/05100 
21.4.2010 
 
 
DOHODA ZE DNE 
26.7.2010 

6a Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Bez připomínek 
Pokud by byl plánován zásah do tzv.“staré zátěže“ (haldy po důlních činnostech apod.), její využití, 
nebo stavba v dotčeném území, vyplývá pro budoucího stavebníka ze zákona č.18/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, povinnost požádat o povolení, eventuálně  stanovisko SÚJB (§8 odst.2, 
§9 odst.1 h), eventuálně j.)). 
Pokud je plánovaná bytová zástavba, může být s ekonomického hlediska vhodné při územním 
plánování předem odhadnout, jaké je radonové riziko v uvažované oblasti a použít pro tyto účely 
prognózní mapu radonového rizika, zpracované Českou geologickou službou. Tyto mapy však nelze 
použít k určení radonového rizika na konkrétním stavebním pozemku při umísťování dané stavby 
s pobytovým prostorem-tehdy je vyžadováno podle zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, §6 odst.4 stanovení radonového indexu stavebního pozemku.“ 

SÚJB/OPZ/11512/2010 
7.5.2010 
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Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  

6b Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Sdělujeme, že dopisem č.j. SÚJB/RCHK/11512/2010 ze dne 7.5.2010 jsem Vám oznámil, že za 
předpokladu respektování atomového zákona včetně vyhlášek o radiační ochraně nemáme 
připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme - v tomto stanovisku nemají k výše uvedenému záměru 
připomínky   

SÚJB/OPZ/13966/2010 
3.6.2010 

7 Ministerstvo 
dopravy ČR Praha  

Nevyjádřilo se DOHODA ZE DNE 
23.6.2010 

8a Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

K návrhu ÚP Moravská Třebová Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 
44/l988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, uvádí, že do 
svodného  území částečně zasahuje výhradní ložisko cementářské suroviny Moravská Kamenná 
Horka č. 3129300 spolu se stejnojmenným chráněným ložiskovým územím jílů (ident.č. 12930000) a 
dále výhradní ložisko jílů Koclířov–Hřebeč-jižní pole č. 3129200 spolu s chop Koclířov III. (ident.č. 
12920003). 
V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani vlivy důlní činnosti. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Do kapitoly e)7. přidat text: „ÚP tudíž neohrozí vytěžitelnost 
všech zásob: 
 současně těženého výhradního ložiska jílů žáruvzdorných na ostřivo Boršov-Hřebeč-odval č.1, 

č. lož 3 253900, pokrytého dobývacím prostorem Boršov u Moravské Třebové, s chráněným 
ložiskovým územím stejného názvu, 

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

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

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

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

469/550/10-Mor 
31237/ENV/10 
19.4.2010 

8b Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

Stanovisko se k upravenému a doplněnému ÚP nezměnilo 606/550/10-Mor 
41796/ENV/10 
18.5.2010 

9 Ministerstvo ŽP 
ČR, Praha 

Nevyjádřilo se  

10a Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

Bez připomínek 
V návrhu je třeba zachovat přístup k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům a v případě záboru 
zemědělské půdy je nutné jednat přímo s vlastníky pozemků. 
Při případném provádění komplexních pozemkových úprav v dotčeném katastrálním území  bude 
schválená ÚPD respektována. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, ÚP nebudou přístupy k zemědělsky obhospodařovaným 
pozemkům narušeny. 

ÚPO /380/10 
19.4.2010 

10b Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

Provedené úpravy návrhu ÚP se nedotýkají zájmů MZe ÚPO /482/10 
12.5.2010 

11a Ministerstvo 
obrany - Vojenská 
ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

Řešeným územím prochází zájmová území AČR dle zák. č. 183/2006 Sb., §175. Průběh a rozsah 
těchto zájmových území Vám byl poskytnut v rámci předání údajů o území pro zpracování UAP 
aktualizované v prosinci 2009.  
 V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do 
jevu 102 letiště včetně ochranného pásma viz, pasport č. 160/2009. 

-    ochranné pásmo letištního a radiolokačního prostředku 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území-viz. příloha pasportních listů. 
Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba vyjmenovaná v části 2. (ochrana celého území) 

 V řešeném území se nachází komunikační vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení 
včetně ochranného pásma viz, pasport č. 20/2009. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území-viz. příloha pasportních listů. 
Řešené území se nachází v OP komunikačního nadzemního vedení. Plánovaná výstavba 
nekoliduje se zájmy AČR zde hájenými. 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. V zájmové 
lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny 
plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby 
VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně pl4novaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu CR a zájmy ACR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 

2860/01022-ÚP/2010-
1420 
30.4.2010 
 
 
DOHODA ZE DNE 
22.6.2010 
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staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si 
stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou 
mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání AČR, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 1 899/C, projednána 
výstavba: 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ- celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní  rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren 
apod.); 
• stavby dálkových kabelových vedeni (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů telefonních kabelů) a dalších 
inženýrských sítí; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na 
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky — výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou doj de ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. OP letištního a radiolokačního prostředku, komunikační 
vedení, vojenské objekty, teplovod, kanalizační a vodovodní síť včetně OP jsou návrhem 
respektovány – viz. koordinační výkres. V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 
V kapitole c)9 pouze v textové části doplnit a opravit poslední větu odst.1:“ - ÚP respektuje 
podzemní i nadzemní komunikační vedení včetně OP“ 
 Dále větu předposlední doplnit:………-vč. ochranného pásma 50 m od hranice objektu…. 
.Na konec přidat odrážku: -ÚP respektuje vodovodní a kanalizačníˇsíť a teplovod včetně 
ochranného pásma 10 m na obě strany. 

11b Vojenská 
ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
byly podklady o technické infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány Městskému úřadu v 
Moravské Třebové formou vymezených území ( 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
1.V řešeném území se nachází ochranné pásmo radiolokačního prostředku a prostory pro létání v 
malých a přízemních výškách zahrnuté do jevu 102 letiště včetně ochranného pásma viz, pasport č. 
75/2009. 

• ochranné pásmo radiolokačního prostředku 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportních 
listů.Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná 
v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. 

• prostory pro létání v malých a přízemních výškách 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportních 
listů.Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná 
v části - VYMEZENA UZEMI - celé správní území. 
2.V řešeném území se nachází vojenský objekt zahrnutý do jevu 107 vojenský objekt včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 74/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území - viz příloha pasportního listu a dále území v šířce 50m od hranice vojenského 
objektu s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá 
veškerá výstavba. 
3.V řešeném území se nachází vodovodní sít‘ zahrnutá do jevu 68 vodovodní sít‘ včetně 
ochranného pásma viz, pasport č. 76/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje 
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení - viz příloha pasportního listů s 
ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhají veškeré 
zemní práce. 
4.V řešeném území se nachází kanalizační síť zahrnutá do jevu 70 síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma viz, pasport č. 77/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje 
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení - viz příloha pasportního listů s 
ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhají veškeré 
zemní práce. 
5.V řešeném území se nachází teplovod zahrnutý do jevu 80 teplovod včetně ochranného pásma 
viz, pasport č. 78/2009. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 m na 

3916/08187-ÚP/2010-
1420 
12.5.2010 
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obě strany od zakreslené osy vedení - viz příloha pasportního listů s ohledem na orientační zákres. 
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhají veškeré zemní práce. 
6.V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení zahrnuté do 
jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma viz, pasport č. 17/2009. Za vymezené území 
se v tomto případě považuje zakreslené území — viz příloha pasportního listů. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části — VYMEZENA UZEMI — celé 
správní území. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. V zájmové 
lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny 
plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se výstavby 
VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně pl4novaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu CR a zájmy ACR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto 
staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si 
stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou 
mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání AČR, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 1 899/C, projednána 
výstavba: 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ- celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní  rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren 
apod.); 
• stavby dálkových kabelových vedeni (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů telefonních kabelů) a dalších 
inženýrských sítí; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na 
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky — výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou doj de ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. OP letištního a radiolokačního prostředku, komunikační 
vedení, vojenské objekty, teplovod, kanalizační a vodovodní síť včetně OP jsou návrhem 
respektovány – viz. koordinační výkres. V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 
V kapitole c)9 pouze v textové části doplnit a opravit poslední větu odst.1:“ - ÚP respektuje 
podzemní i nadzemní komunikační vedení včetně OP“ 
 Dále větu předposlední doplnit:………-vč. ochranného pásma 50 m od hranice objektu…. 
.Na konec přidat odrážku: -ÚP respektuje vodovodní a kanalizačníˇsíť a teplovod včetně 
ochranného pásma 10 m na obě strany.  

12 MěÚ, odbor 
dopravy, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil se  

13 MěÚ, odbor 
školství a kultury, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil se 
 
 

 

14 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Vodoprávní úřad: 
• Podle § 106 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon) obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností neuplatňují stanoviska k územním plánům obcí, kde sídlí.  
• Považujeme přesto za vhodné upozornit, že dne 18.12.2009 pod č.j. 64903/2009 byla 

Krajským úřadem PK odborem život.prostředí a zemědělství  vymezena aktivní zóna 
záplavového území Třebůvky v km 15,550 - 38,803, která podstatně ovlivňuje možnosti 
výstavby podél vodního toku Třebůvky. 

Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 
a lesního hospodářství nemáme k - Návrhu územního plánu Moravská Třebová - připomínek. 

S MUMT 
11463/2010/OZP1-209. 
7.6.2010 
 
DOHODA ZE DNE 
19.7.2010 
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Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Aktivní zóna záplavového území bude doplněna do 
koordinačního výkresu a do textové části kapitoly d) 2.4. bude doplněn text: „Pro vodní tok Třebůvka 
je vymezena aktivní zóna záplavového území - stanovil Krajský úřad Pardubického kraje dne 18. 12. 
2009 pod č.j. 64903/2009. Jde o území, kde je §67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zakázána 
řada činností včetně umísťování, povolování a provádění staveb.“ 

15a Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

K návrhu ÚP Moravská Třebová není připomínek, nebot‘ na k.ú. Moravská Třebová není stanoven 
dobývací prostor. 
Podle vymezení Vámi řešeného území zahrnuje návrh ÚP Moravská Třebová i část k.ú. Boršov u 
Moravské Třebové. Podle evidence zdejšího úřadu je na části k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
stanoven dobývací prostor (dále jen DP) Boršov u Moravské Třebové organizace P-D Refractories 
a.s., Velké Opatovice, který byl stanoven pro těžbu žáruvzdomých jílů.  
Evidenci chráněných ložiskových území (dále jen CHLU) vede Ministerstvo životního prostředí CR, 
se sídlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 
Podle ustanovení §§18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb.. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), lze v CHLU zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska jen 
na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Jestliže je nezbytné v 
zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním 
výhradního ložiska v CHLU, je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. 
Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů uvedených v §3 odst. 1 písm. a) až d) 
citovaného zákona je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou 
stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen 
malého množství zásob výhradního ložiska. 
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLU, které nesouvisí s dobýváním, může vydat 
příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu 
kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s příslušným místně příslušným OBU, který 
navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v CHLU, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost 
závazným stanoviskem. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  Dobývací prostor je návrhem respektován, žádné stavby ani 
zařízení zde  nejsou navrženy.  Ministerstvo ŽP bylo obesláno. 

1517/10/09/I/La/Lá 
22.4.2010 

15b Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

Podle vymezení Vámi řešeného území zahrnuje návrh územního plánu Moravská Třebová i část 
katastrálního území Boršov u Moravské Třebové. Podle evidence zdejšího úřadu je na části k.ú. 
Boršov u Moravské Třebové stanoven dobývací prostor (dále DP) Boršov u Moravské Třebové 
organizaci P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, který byl stanoven pro těžbu žáruvzdorných 
jílů a který je rovněž chráněným ložiskovým územím (dále jen CHLU). 
Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 
Podle ustanovení §§18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), lze v CHLU zřizovat stavby a zařízeni, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska jen 
na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Jestliže je nezbytné v 
zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním 
výhradního ložiska v CHLU, je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. 
Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů uvedených v §3 odst. 1 písm. a) až d) 
citovaného zákona je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně důležitou 
stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen 
malého množství zásob výhradního ložiska. 
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLU, které nesouvisí s dobýváním, může vydat 
příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu 
kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s příslušným místně příslušným OBU, který 
navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. 
Pokud se upravený návrh UP Moravská Třebová nedotýká dobývacího prostoru popř. CHLU není ze 
strany OBU v Trutnově žádných připomínek. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  Dobývací prostor je návrhem respektován, žádné stavby ani 
zařízení nejsou v CHLÚ  navrženy.  Ministerstvo ŽP bylo obesláno. 

2044/10/09/I/La/Lá 
24.5.2010 

16a Státní energetická 
inspekce 
Pardubice 

Bez připomínek 
 

751/10/53.100/Hvi 
16.4.2010 

16b Státní energetická 
inspekce 
Pardubice 

Bez připomínek 
 

1100/10/53.100/Hvi 
20.5.2010 

17 Ministerstvo 
kultury ČR 

K návrhu zadání ÚP Moravská Třebová uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve stanovisku č.j. 
MK 1375/2009 OPP ze dne 19. 6. 2009. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením §26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením §50 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na základě Vaší výzvy uplatňuje k návrhu územního 
plánu následující připomínky. 

MK 6926/2010 OPP 
2.6.2010 
 
DOHODA ZE DNE 
21.7.2010 
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Ad. TEXTOVÁ ČÁST: 
Ad. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoje jeho hodnot 
Ministerstvo kultury upozorňuje na plochy, ve kterých jsou doloženy archeologické nálezy: 
k.ú. Moravská Třebová, Svitavy - plocha P6 
Jedná se o území, na němž byl pozitivně prokázán a dále bezpečně předpokládán výskyt 
archeologických nálezů. Město bylo založeno po roce 1257 (původní centrum oblasti Staré Město u 
Moravské Třebové), později bylo nahrazeno ve funkci správního centra hradem v poloze “Hradisko“. 
Po roce 1325 byl vybudován hrad ve městě, v místech dnešního zámku (poprvé doložen 1346), 
následně byl přestavěn do renesanční podoby. 
Ministerstvo kultury upozorňuje na plochy, ve kterých je předpoklad nálezů archeologické povahy: 
• k.ú. Moravská Třebová, Svitavy - plocha P10 
• k.ú. Boršov u Moravské Třebové, Svitavy - plochy Z37 a Z38 
Jedná se o území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 
určité indicie mu nasvědčují. 
Křížový vrch - osídlení z vrcholného středověku (hřbitov, Kostel Povýšení Sv. Kříže). Možná poloha 
zatím nedoloženého hradu. 
Boršov u Moravské Třebové - první zmínka o vsi pochází z roku 1280, vybudování farního kostela 
Sv. Anny, vesnice nazvána podle majitele panství z 1. poloviny 13. století, Borše z Rýznburka. 
Ad. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití… 
Výroba a skladování - lehký průmysl VL 
Ministerstvo kultury požaduje formou nepřípustného využití omezit umisťování fotovoltaických 
panelů či FVE v územích plošné památkové ochrany. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  
Do kapitoly b)2. do statě archeologie doplnit věty: „U plochy P6 je pozitivně prokázán a bezpečně 
předpokládán výskyt archeologických nálezů“ a „ U ploch P10, Z37 a Z38 je předpoklad 
archeologických nálezů – na území nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 
určité indicie mu nasvedčují.“  
Do kapitoly f) v části „Výroba a skladování – lehký průmysl - VL“ do odstavce Nepřípustné využití 
doplnit  větu: „Umisťovat fotovoltaické panely či FVE na území městské památkové rezervace“.  

18a KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje kraje a EF 

Podle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydaných dne 29. 4. 2010, se řešené 
území nachází v rozvojové ose republikového významu 0S8 Hradec Králové/Pardubice - Moravská 
Třebová - Mohelnice - Olomouc. Při řešení územního plánu je nutné respektovat zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a úkoly, které jsou stanovené v čl. 15 a 16 ZÚR Pk. Ze ZÚR Pk 
vyplývá dále požadavek na vymezení a zpřesnění veřejně prospěšného opatření poldru Moravská 
Třebová (tok Třebůvka), nadregionálního biocentra 47 Boršov -Loučský les, nadregionálních 
biokoridorů K 82 a K 93, včetně ochranné zóny a regionálního biokoridoru RK 1423. Výše uvedené 
záměry jsou v návrhu ÚP Moravská Třebová obsaženy. Do textové části odůvodnění požadujeme 
doplnit posouzení souladu se ZUR Pk. 
Stanovisko dle §51 stavebního zákona Vám sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované 
v souladu s §12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. V textové části odůvodnění bude vypuštěna věta „ÚP je 
rovněž v souladu se zadáním ZÚR Pk a nahrazena textem: 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydané dne 29. 4. 2010.  

Řešené území se nachází v rozvojové ose republikového významu:  
 OS 8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc 

Návrhem je rozvojová osa respektována (čl.14) a dále jsou respektovány zásady pro usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území (čl.15). 
 
Z úkolů ZÚR pro územní plánování  vyplývá (čl.16): 
a) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na MÚK na budoucí 
rychlostní silnici R35, s cílem snížit zatížení obytného území sídel;  
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  
c) respektovat požadavky na ochranu památek, zejména městských památkových rezervací 
(Moravská Třebová) 
e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek 
stanovených odst. (112):  

e.1) nadregionálního biocentra 47 Boršov – Loučský les; 
e.2) nadregionálních biokoridorů K82, K93;  
e.3) regionálního biocentra 394 Třebovské Hradisko,  
e.4) regionálního biokoridoru 1423A Třebovské hradisko–Dvorská  

Návrh respektuje úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk. 
 
Město Moravská Třebová je zařazeno dle ZÚR Pk do významných nižších center čl. 56. Z úkolů 
ZÚR pro územní plánování  vyplývá: 
a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;  

KrÚ 24747/2010 
OSRKEF/OUP 
3.5.2010 
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b) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.  
Návrh respektuje úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk. 
 
Město Moravská Třebová je zařazeno dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu SOBk1 
(čl. 70). Z úkolů ZÚR pro územní plánování  vyplývá: 
d.) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk 1 za podmínek stanovených odst. (112):  

d.1) nadregionálního biocentra Boršov-Loučský les;  
d.2) nadregionálních biokoridorů K92 a K93;  
d.4) regionálních biokoridorů 1389 Boršov, Loučský les - Rudenské lesy  

Návrh respektuje úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk. 
 
Ze ZÚR Pk je k.ú. Moravská Třebová vymezeno jako krajina sídelní (kolem zastavěného území 
města), západní část k.ú. krajina lesní a zbytek krajina zemědělská. K.ú. Boršov je vymezeno jako 
krajina lesní – západní část a zbytek krajina zemědělská (čl. 121).  
Návrh respektuje úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk pro krajinné typy. 
 
Pro k.ú. Moravská Třebová jsou stanoveny v ZÚR tyto veřejně prospěšná opatření (VPO): 
VPO - ÚSES: 
Č. VPO – UO9 – Boršov-Loučský les – K80 (K82) 
Č.VPO – U13 – Uhersko – k132 (K93) 
VPO – protipovodňová ochrana: 
Č. VPO – PPO4 poldr Moravská Třebová, tok Třebůvky 
Návrh respektuje VPO vyplývající ze ZÚR Pk. VPS nebyly v ZÚR Pk na k.ú. Moravská Třebová 
vymezeny. 

18b KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje kraje a EF 

K upravenému a doplněnému návrhu ÚP Moravská Třebová sdělujeme, že v platnosti zůstává naše 
vyjádření ze dne 3. 5. 2010 pod čj. KrU 24747/2010 OSRKEF OUP. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

KrÚ 24747/2010 
OSRKEF/OUP 
3.5.2010 

19 Centrum dopravn. 
Výzkumu Praha 

Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit OP silnice I/35 dle §30 zákona č.13/1997 Sb., v 
platném znění, které slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo „souvisle zastavěné území“. V 
tomto ochranném pásmu nesmí být umisťovány žádné stavby trvalého charakteru. U rozvojových, 
resp. přestavbových lokalit označených indexy Z1, Z12, Z13, R1 (VL); Z3 (DS); Z34 (DS+ZO); Z11 
(OM), Z14 (W); P7a, P10 (ZP) a u nezastavitelných ploch ochranné a izolační zeleně (ZO) 
požadujeme respektovat OP silnice I/35 v souladu s §30, 32, 33 zákona č. 13/1997 Sb., v platném 
znění. Za předpokladu, že dopravní napojení těchto ploch nebude řešeno přímým napojením na 
silnici I/35 ani případnými úpravami stávajících připojení souvisejícími s navrhovanou změnou 
funkčního využití, nemáme k navrhovanému funkčnímu využití další zásadní připomínky. 
Se zásahem lokality Z15 - plocha rekreace se specifickým využitím (RX) do OP silnice 1/35 
nesouhlasíme. V dotčeném úseku dosahuje intenzita dopravy na silnici 11 441 voz./24h. V plochách 
určených k rekreaci a sportu jsou pro chráněné venkovní prostory (§30, zák. 258/2000 Sb.) 
stanoveny hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy. Pro zbývající část plochy Z15 a pro 
plochy P7b, P32a - plochy občanské vybavenosti - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), které 
jsou vymezeny za hranicí OP silnice I/35, požadujeme stanovit podmínku prokázat v navazujícím 
územím, resp. stavebním řízení, že nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných 
venkovních prostorech. Případná protihluková opatření nebudou hrazena na náklady majetkového 
správce silnice I/35 ŘSD ČR, ale musí být realizována na náklady investorů v předmětných 
lokalitách a to mimo pozemky silnice I/35. Vymezení ploch rekreace a sportu u takto zatížené silnice 
považujeme za nevhodné. Doporučujeme zvážit návrh jiného funkčního využití, které by bylo z 
hlediska vlivu hluku lépe slučitelné s provozem dopravy na silnici I/35. Extravilánový charakter 
silnice I/35, která je vedena převážně v nezastavěném území, požadujeme v návrhu UP Moravská 
Třebová v maximální možné míře zachovat alespoň do doby zprovoznění rychlostní silnice R35 a 
převedení značného podílu tranzitní dopravy ze stávající trasy I/35 na R35, a tím dojde k poklesu 
intenzity dopravy na stávající trase silnice I/35. 
Záměry na vybudování dvou přemostění - lávek bez připojení pro pěší a cyklisty (propojení směr 
Boršov a propojení lokality přírodního komplexu Nad Boršovem) nad silnicí I/35, jakož i jakékoliv 
případné úpravy stávajících připojení na silnici I/35 musí být projednány a odsouhlaseny v 
navazujících řízeních (ÚŘ, SŘ) majetkovým správcem silnice I/35 - ŘSD ČR Správou Pardubice a 
ŘSD ČR - odd. technické podpory. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  
 OP silnice I/35 bude doplněno do koordinačního výkresu dle požadavku.  
 V odůvodnění v  kapitole c)6. bod 8. ve druhém odstavci doplnit větu za ochranná pásma silnic :  

 „U všech lokalit  kolem silnice I/35 respektovat ochranné pásmo silnice v souladu s § 30, 32 a 33 
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. V tomto ochranném pásmu nesmí být umisťovány žádné 
stavby trvalého charakteru. Lze zde provádět pouze stavby a terénní úpravy na základě povolení 
vydaného silničním správním orgánem a za podmínek v povolení uvedených.“ 
 Do kapitoly f) v části „Rekreace  – se specifickým využitím RX“ bude doplněn odstavec: 

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

UP/2318/10 
24.5.2010 
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  Do kapitoly f) v části „Občanské vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení OS“ bude doplněn 
odstavec: 

Podmíněně přípustné využití 
U lokality P7b a Z32a bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že  nebudou překročeny 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 

20a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Praha 

V koordinačním výkresu návrhu ÚP Moravská Třebová je zkresleno silniční ochranné pásmo (dále 
jen OP) podél silnice I/35 ve směru od Svitav jen po okružní křižovatku se silnicí II/368 (ul. 
Brněnskou) . Dále ve směru na východ OP silnice I1/35 již zakresleno není. Podle §30 zákona č. 
13/1997 Sb., v platném znění, slouží silniční ochranné pásmo k ochraně silnice a provozu na ní 
mimo „souvisle zastavěné území“. Souvisle zastavěné území je definováno v odst. č. 3 §30 zákona 
č. 13/1997 Sb. Pro účely určení silničního OP je to území splňující tyto podmínky: 
a) na území je postaveno 5 a více staveb 
b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice 
delší než 75 m 
Do koordinačního výkresu proto požadujeme zakreslit OP silnice I/35 v souladu s výše uvedeným 
právním předpisem. - 
V návrhu ÚP se trasy silnice I/35 nebo jejího OP dotýkají následující rozvojové, resp. přestavbové 
lokality. 
Lokality zasahující do OP silnice I/35: 
• Z1, Z12, Z13, R1 (úz. rezerva) - plochy výroby a skladování - lehký průmysl (VL) 
• Z3 (DS), Z34 (DS+ZO) - dopravní infrastruktura silniční (DS) + zeleň ochranná a izolační (ZO) 
• Z11 - plocha občanské vybavenosti - komerční zařízení malá a střední (OM) 
• Z14 - plocha vodní - vodohospodářská (W) 
• Z15 - plocha rekreace se specifickým využitím (RX) 
• P7a, P10- plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) 
• Nezastavitelné plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) bez označení 
Lokality situované na hranici nebo v blízkosti OP silnice I/35: 
• P7b, P32a - plochy občanské vybavenosti - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 
• V dotyku s trasou silnice I/35 a jejím OP jsou rovněž záměry na vybudování dvou přemostění - 
lávek bez připojení pro pěší a cyklisty (propojení směr Boršov a propojení lokality přírodního 
komplexu Nad Boršovem). 
V textové části návrhu, v kapitole d)1. Doprava a dopravní zařízení je uvedeno: 
„Na stávající trase I/35 nebude zřizována žádná nová křižovatka, ani další napojení.“ 
U rozvojových, resp. přestavbových lokalit označených indexy Z1, Z12, Z13, R1 (VL); Z3 (DS); Z34 
(DS+ZO); Z11(OM), Z14 (W); P7a, P10 (ZP) a u nezastavitelných ploch ochranné a izolační zeleně 
(ZO) požadujeme respektovat OP silnice I/35 v souladu s §30, 32, 33 zákona.č. 13/1997 Sb., v 
platném znění. Za předpokladu, že dopravní napojení těchto ploch nebude řešeno přímým 
napojením na silnici 1/35 ani případnými úpravami stávajících připojení souvisejícími s navrhovanou 
změnou funkčního využití, nemáme k navrhovanému funkčnímu využití další zásadní připomínky. 
Se zásahem lokality Z15 - plocha rekreace se specifickým využitím (RX) do OP silnice I/35 
nesouhlasíme. V dotčeném úseku dosahuje intenzita dopravy na silnici 11 441 voz./24h. V plochách 
určených k rekreaci a sportu jsou pro chráněné venkovní prostory (§ 30, zák. 258/2000 Sb.) 
stanoveny hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy. Pro zbývající část plochy Z15 a pro 
plochy P7b, P32a - plochy občanské vybavenosti - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),které 
jsou vymezeny za hranicí OP silnice I/35, požadujeme stanovit podmínku prokázat v navazujícím 
územím, resp. stavebním řízení, že nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněných 
venkovních prostorech. Případná protihluková opatření nebudou hrazena na náklady majetkového 
správce silnice I/35 ŘSD ČR, ale musí být realizována na náklady investorů v předmětných 
lokalitách a to mimo pozemky silnice I/35. Vymezení ploch rekreace a sportu u takto zatížené silnice 
považujeme za nevhodné. Doporučujeme zvážit návrh jiného funkčního využití, které by bylo z 
hlediska vlivu hluku lépe slučitelné s provozem dopravy na silnici I/35. Extravilánový charakter 
silnice I/35, která je vedena převážně v nezastavěném území, požadujeme v návrhu UP Moravská 
Třebová v maximální možné míře zachovat alespoň do doby zprovoznění rychlostní silnice R35 a 
převedení značného podílu tranzitní dopravy ze stávající trasy I/35 na R35, a tím dojde k poklesu 
intenzity dopravy na stávající trase silnice I/35. 
 Záměry na vybudování dvou přemostění - lávek bez připojení pro pěší a cyklisty (propojení směr 
Boršov a propojení lokality přírodního komplexu Nad Boršovem) nad silnicí I/35, jakož i jakékoliv 
případné úpravy stávajících připojení na silnici I/35 musí být projednány a odsouhlaseny v 
navazujících řízeních (ÚŘ, SŘ) majetkovým správcem silnice I/35 - ŘSD ČR Správou Pardubice a 
ŘSD ČR - odd. technické podpory. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  
 OP silnice I/35 bude doplněno do koordinačního výkresu dle požadavku.  
 V odůvodnění v  kapitole c)6. bod 8. ve druhém odstavci doplnit větu za ochranná pásma silnic :  

 „U všech lokalit  kolem silnice I/35 respektovat ochranné pásmo silnice v souladu s § 30, 32 a 33 
zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. V tomto ochranném pásmu nesmí být umisťovány žádné 
stavby trvalého charakteru. Lze zde provádět pouze stavby a terénní úpravy na základě povolení 
vydaného silničním správním orgánem a za podmínek v povolení uvedených.“ 
 Do kapitoly f) v části „Rekreace  – se specifickým využitím RX“ bude doplněn odstavec: 

6538-ŘSD-10-311 
26.4.2010 
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Podmíněně přípustné využití 
U lokality Z15 bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že  nebudou překročeny 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 
  Do kapitoly f) v části „Občanské vybavení-tělovýchovná a sportovní zařízení OS“ bude doplněn 
odstavec: 

Podmíněně přípustné využití 
U lokality P7b a Z32a bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že  nebudou překročeny 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 

20b Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Praha 

Dopisem čj.: 6538-ŘSD-10-311 ze dne 26.dubna 2010 jsem zaslali vyjádření k návrhu UP Moravská 
Třebová. V upraveném a doplněném návrhu ÚP byla lokalita Z15 — plocha rekreace se specifickým 
využitím (RX), ke které jsme ve výše uvedeném vyjádření uplatnili připomínky, posunuta 
jihovýchodním směrem k lokalitě Z35 a k vodní nádrži Moravská Třebová. Část nově vymezené 
lokality Z15 zasahuje do ochranného pásma (OP) silnice I/35 (intenzita dopravy na dotčeném úseku 
I/35 = 11 441 voz./24h.). V plochách určených k rekreaci a sportu jsou pro chráněné venkovní 
prostory (§30, zák. 258/2000 Sb.) stanoveny hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy. Se 
zásahem plochy rekreace do OP silnice I/35 nesouhlasíme. Pro zbývající část lokality Z15, která je 
vymezena za hranicí OP silnice I/35, požadujeme stanovit podmínku prokázat v navazujícím 
územím, resp. stavebním řízení, že v chráněných venkovních prostorech nebudou překročeny 
přípustné hladiny hluku z provozu dopravy na silnici I/35. V případě nesplnění hlukových limitů 
nebudou případná protihluková opatření hrazena na náklady majetkového správce silnice I/35 ŘSD 
ČR, ale musí být realizována na náklady investorů v předmětné lokalitě a to mimo pozemky silnice 
I/35.  
Ostatní připomínky uvedené ve vyjádření k návrhu UP Moravská Třebová (čj.: 6538-ŘSD-10-311) 
zůstávají v platnosti. 
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko dotčeného orgánu, kterým je ve všech věcech dopravy 
Ministerstvo dopravy, kterému naše vyjádření předáváme jako podklad. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 
 Do kapitoly f) v části „Rekreace  – se specifickým využitím RX“ bude doplněn odstavec: 

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

8871-ŘSD-10-311 
19.5.2010 

21a Správa železniční 
dopravní cesty 
Praha 

Řešeným katastrálním územím Moravská Třebová je vedena jednokolejná neelektrifikovaná 
železniční trať čís. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou, která je ve smyslu § 3 
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze 
dne 20.12.1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní, úpravy tratě mající územní 
nároky se nepředpokládají. 
U ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských 
sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod. požadujeme respektovat vyhlášku č. 177/1995 
Sb. - stavební a technický řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpečnost železničního 
provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce 
drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační 
prostor, průjezdný profil. 
Případná protipovodňová opatření v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené 
železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení i bezpečnost železničního provozu. 
Jakékoli možné zásahy do zájmů dráhy je nutno projednat s Drážním úřadem a SŽDC, s.o. -
Správou dopravní cesty Pardubice, Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice a případně s dalšími 
příslušnými orgány železniční infrastruktury, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v 
obvodu a v ochranném pásmu dráhy. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. OP dráhy je respektováno – kapitola 8. Ochranná pásma 
v odůvodnění. Ostatní upozornění budou řešeny v dalším stupni projektové přípravy. 

27108/10-OKS 
9.4.2010 

21b Správa železniční 
dopravní cesty 
Praha 

Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty a železniční infrastruktury Vám dáváme 
následující stanovisko: 
Řešeným katastrálním územím Moravská Třebová je vedena jednokolejná neelektrifikovaná 
železniční trať čís. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou, která je ve smyslu §3 
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze 
dne 20.12.1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní, úpravy tratě mající územní 
nároky se nepředpokládají. 
U ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských 
síti či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod. požadujeme respektovat vyhlášku č. 177/1995 
Sb. - stavební a technický řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpečnost železničního 
provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce 
drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a manipulační 
prostor, průjezdný profil. 
Případná protipovodňová opatření v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa dotčené 
železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení i bezpečnost železničního provozu. 
Jakékoli možné zásahy do zájmů dráhy je nutno projednat s Drážním úřadem a SŽDC, s.o. - 
Správou dopravní cesty Pardubice, Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice a případně s dalšími 
příslušnými orgány železniční infrastruktury, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v 

29127/10-OKS 
3.6.2010 
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obvodu a v ochranném pásmu dráhy. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. OP dráhy je respektováno – kapitola 8. Ochranná pásma 
v odůvodnění. Ostatní upozornění budou řešeny v dalším stupni projektové přípravy. 

22 Město M.Třebová, 
OIIR 

Nevyjádřilo se  

23 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

24 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

25 Obec Linhartice Nevyjádřila se  

26 Obec Rozstání Nevyjádřila se  

27 Obec Malíkov Nevyjádřil se  

28 Obec Útěchov Nevyjádřila se  

29 Obec Dlouhá 
Loučka 

Nevyjádřila se  

30 Obec Pohledy Nevyjádřila se  

31 Obec Sklené Nevyjádřila se  

32 Obec Kamenná 
Horka 

Nevyjádřila se  

33 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

34 MěÚ Svitavy Bez připomínek 19049-10/OV-139-
2010/krd 
16.4.2010 

35 Ing.arch. Rozehnal Na vědomí  

36 RNDr. Dvořáková Na vědomí  
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání NÁVRHU ÚP Moravská 
Třebová - tabulka C 

 

Č. 
Dotčený orgán, 
sousední obce, KÚ a 
ostatní subjekty 

Stanovisko / Vyjádření pořizovatele Č.J./ Ze dne 

1 Hasičský záchranný sbor Pk, 
Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická stanice Pk, 
Svitavy 

Nevyjádřila se   

3 KÚ Pk, odbor dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřila se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, Pardubice 

Nevyjádřil se  

5 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha 1 

Nevyjádřilo se  

6 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Bez připomínek SÚJB/OPZ/19192/2010 
12.8.2010 

7 Ministerstvo dopravy ČR 
Praha  

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, Hradec 
Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Ministerstvo ŽP ČR, Praha Nevyjádřilo se   

10 Ministerstvo zemědělství ČR, 
Svitavy 

Nevyjádřilo se  

11 Vojenská ubytovací a 
stavební správa, Pardubice 

Nevyjádřila se  

12 MěÚ, odbor dopravy, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil se  

13 MěÚ, orgán památkové péče, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil se 
 
 

 

14 MěÚ, odbor ŽP, Moravská 
Třebová 

Bez připomínek 
 

S MUMT 
22793/2010/OZP1-209 
2.9.2010 

15 Obvodní bánský úřad, Trutnov K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému není ze strany zdejšího 
úřadu připomínek, neboť na katastrálním území Moravská Třebová není 
stanoven dobývací prostor. 
Podle vymezení Vámi řešeného území zahrnuje návrh zadání územního plánu 
Moravská Třebová i část katastrálního území Boršov u Moravské Třebové. Podle 
evidence zdejšího úřadu je na části k.ú. Boršov u Moravské Třebové stanoven 
dobývací prostor (dále jen DP) Boršov u Moravské Třebové organizaci P-D 
Refractories a.s., Velké Opatovice, který byl stanoven pro těžbu žáruvzdorných 
jílů a který je rovněž chráněným ložiskovým územím (dále jen CHLÚ). 
Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí 
CR, se sídlem Resslova l229/2a, 500 02 Hradec Králové. 
Podle ustanovení §18 a §19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), lze v CHLU zřizovat stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska jen na základě závazného stanoviska 
dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Jestliže je nezbytné v zákonem 
chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení nesouvisející s 
dobýváním výhradního ložiska v CHLU, je třeba dbát, aby se narušilo co 
nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání 
výhradních ložisek nerostů uvedených v §3 odst. 1 písm. a) až d) citovaného 
zákona je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně 
důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo 
nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob výhradního ložiska. 
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v CHLU, které nesouvisí s dobýváním, 
může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě 
závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po 
projednání s příslušným místně příslušným OBU, který navrhne podmínky pro 
umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel o vydání 

2950/10/09/1/La/Lá 
19.8.2010 
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rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, 
které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem. 
 Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Dobývací prostor a CHLÚ na k.ú. Boršov 
jsou návrhem respektovány. Ministerstvo životního prostředí ČR H.Králové bylo 
obesláno. 

16 Státní energetická inspekce 
Pardubice 

Bez připomínek 
 

1564/10/53.100/Hvi 
6.8.2010 

17 Ministerstvo kultury ČR, Praha Nevyjádřilo se  

18 KÚ Pk, odbor strategického 
rozvoje 

Nevyjádřil se  
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Rozhodnutí o námitkách - tabulka D 
 

Č. Adresa Námitka / rozhodnutí / odůvodnění Č.j./ze dne 

1a Ing.Grunta Pavel Jednatel 
společnosti GM Trade s.r.o. 
Poštovní 6  
Mor.Třebová  
 
Gruntová Ludmila 
vlastník pozemků 
Dr.Janského 34 
Mor.Třebová 
 

Po shlédnutí návrhu územního plánu máme následující připomínky týkající se našich 
pozemků v lokalitě ul.Dvorní — Z34: 
V návrhu je tato lokalita navržena jako zastavitelná pro účely parkoviště, dokonce je toto 
parkoviště navrhováno jako veřejně prospěšná stavba. Jako vlastníci předmětných 
pozemků navrhujeme, aby funkční využití těchto pozemků bylo změněno na OM — 
komerční zařízení malá a střední pro rozvoj a rozšíření služeb v této oblasti navazující na 
stávající aktivity (např. stravování ‚ penzion, maloobchod apod.)- viz příloha 
Dále konstatujeme, že nebyly respektovány naše připomínky, které jsme předávali již ke 
konceptu UP cca před půl rokem. 
Vyhodnocení: viz. níže 

28.5.2010 

1b Ing.Grunta Pavel Jednatel 
společnosti GM Trade s.r.o. 
Poštovní 6  
Mor.Třebová  
 
Gruntová Ludmila 
vlastník pozemků 
Dr.Janského 34 
Mor.Třebová 
 

Při projednávání návrhu ÚP SÚ Města Moravská Třebová jsem zjistil, že moje připomínky 
ohledně změny č. Z34 v areálu ulice Dvorní (kolem stávající ČS Orall) nebyly 
akceptovány, proto podávám tuto námitku k předloženému návrhu č.zakázky 1/2010, 
zpracovatel Ing.arch. Vladimír Rozehnal. Trvám na našich předchozích vyjádření 
z projednávání věci – ze dne 28.5.2010 a předchozích! 
Odůvodnění: 
Dle stávajícího platného ÚP SÚ města Moravská Třebová jsou zmíněné pozemky využity 
jako občanská vybavenost – služby pro motoristy, apod., touto změnou se výrazně liší jiné 
využití pozemků, které byly již několik let upravovány pro tyto účely.  

Námitce se částečně vyhovuje 
Odůvodnění: na lokalitě Z34 bude do textové části návrhu do kap.f) statě Dopravní 
infrastruktura silniční –DS doplněn text do odstavce podmíněně přípustné využití: 
Na lokalitě Z34 jsou přípustné max. 2 podlažní stavby pro obchodní prodej, stravování a 
služby.  
Do kap.l) bude doplněno: 
ÚS na lokalitu Z34 – jejíž součástí bude řešení parkování včetně návštěvníků sousedního 
rekreačního areálu. 
Lokalita Z 34 u křižovatky Moravská Třebová – jih na obchvatu I/35 má strategický 
dopravní význam a vzhledem k širším souvislostem je třeba umožnit její využití jako pro 
dopravu v klidu (parkování), tak pro potřebnou dopravní vybavenost. Proto je nutné ve 
spolupráci s městem zpracovat na toto území územní studii 

Podáno na 
veřejném 
projednání 
návrhu ÚP 

2 Petr Straka, Jiráskova 109, 
M.Třebová 

Námitka k novému ÚP (návrhu). Žádám o zařazení parcely jako OM (OM-občanské 
vybavení-komerční zařízení malá a střední - pozn.pořizovatele). V novém ÚP je zařazena 
jako Z33a. Je to parcela č. 1745/45. 

Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Zařazení parcely č. 1745/45 do plochy OM je v rozporu s koncepcí výstavby 
rekreačního areálu. 

Podáno na 
veřejném 
projednání 
návrhu ÚP 

3 Jan Neumeister, jednatel 
společnosti K.Y. International 
Trade & Investment Co., 
spol.s.r.o., Brněnská 1, 
M.Třebová 

Věc: Pozemky ve vlastnictví spol. K.Y.Inetrnational Trade& Investment Co., spol.s.r.o. 
Naše společnost má na pozemky p.č. 1741/1, 1742/2, 1751,  1752, 1753/1 v k.ú. 
Moravská Třebová vydáno územní rozhodnutí ze dne 22.5.1995 pod č.j. Výst. 239/95 PM 
24.5.1995. Jedná se o umístění stavby „Centrum obchodu a služeb, Dvorní ul. v Mor. 
Třebové“. Vzhledem k tomu, že na předmětných pozemcích již byly provedeny stavby 
vedeny jako I: STL plynovod Dn 160, II: Vodovod Dn 160, III: Kanalizace Dn 400, V: 
Trafostanice a přimární přípojka 22 kV, XVIII: Dopravní připojení na I/35 jsme 
přesvědčeni, že vydané územní rozhodnutí bylo těmito realizovanými stavbami naplněno 
a nadále bude platné. V současné době probíhají jednání s potencionálními investory na 
realizaci další etapy výstavby obchodního centra. Stavební povolení vydáno dne 
12.9.2008 MUMT-24037/2008 OVUP3 a zažádáno o jeho prodloužení. Z výše uvedeného 
nesouhlasíme s navrhovanými změnami v tomto území. 

Námitka se zamítá 
Odůvodnění: Pozemky p.č. 1741/1 a 1742/2 nejsou ve vlastnictví společnosti, která 
podává námitku tzn. námitka se k těmto pozemkům nevztahuje  
Koncepce ÚP vychází ze závazných podkladů a dokumentů (PUR, ZUR, Strategický plán 
města, zadání ÚP apod.) Už v těchto dokumentech je zakotvena mimo jiné i povinnost 
řešit ochranu kulturních a přírodních hodnot území. Ke kvalitnímu přírodnímu zázemí 
města rozhodně  patří též zeleň v jižní části města poblíž zámku a po obou stranách sinice 
I/35. Uvedené parcely 1751/1 a 1753/1 jsou stále vedeny v katastru nemovitostí jako orná 
půda a z hlediska ÚP jde o zeleň přírodního charakteru. Přirozenou „ekologickou páteří“ je 
řeka Třebůvka s doprovodními plochami zeleně. Toto území je v rámci urbanistické 
koncepce nutné řešit jako převážně přírodní, klidovou a rekreační zónu. V rámci této 
koncepce je navrženo propojení parkoviště pod zámkem přes Knížecí louku lávkou ponad 
silnici I/35 k ulici Dvorní, kde je navržen nástup k rekreačnímu areálu u rozhledny 

Podáno před 
veřejným 
projednáním 
návrhu ÚP 
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Pastýřka. Z tohoto důvodu je u zmíněných pozemků ponechán jejich přírodní charakter. 
 Tento záměr byl akceptován i výborem zastupitelstva města, který doporučil přehodnotit 
dosud platný ÚP v této lokalitě. 
Pořizovateli územního plánu je známo, že pro umístění staveb v této lokalitě bylo vydáno 
v roce 1995 územní rozhodnutí. Od roku 1995 do roku 2001 bylo vydáno několik 
stavebních povolení pro jednotlivé objekty infrastruktury a pro obchodní centrum. Některé 
objekty infrastruktury byly již k dnešnímu zrealizovány a zkolaudovány. Stavebník má 
prodlouženou lhůtu k dokončení stavby do konce roku 2010. Uplynutím této lhůty 
nepozbude vydané stavební povolení platnosti. K dnešnímu dni nebyla zahájena stavba 
hlavního objektu. Pořizovatel rozhodnutím o ponechání přírodního charakteru u těchto 
pozemků nebrání případné realizaci výše uvedené stavby. Může ale jednat o případném 
využití zbudované infrastruktury pro plánovaný rekreační areál v sousedství a o ukončení 
další výstavby v této lokalitě.  
Náhrada za změnu v území vlastníkovi pozemků nebo staveb v případě změny územního 
plánu sice náleží podle § 102 odst. 2 stavebního zákona, ale účinnost tohoto ustanovení 
je odložena k 1.1.2012 - § 198 stavebního zákona. 
V případě realizace stavby by byla lokalita v rámci změn ÚP vymezena jako zastavěné 
území.  
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Vyhodnocení připomínek - tabulka E 
 

Č. Jméno, adresa Připomínka / vyhodnocení Č.j./ze dne 

1 Agentura ochrany 
přírody a krajiny, 
Pardubice 

V řešeném území upozorňujeme na nadregionální biocentrum 47 Boršov, osu nadregionálního 
biokoridoru K 82 Boršov — Loučský les — K80 včetně ochranného pásma a na ochranné pásmo 
nadregionálního biokoridoru K93 Uhersko — K132. V případě, že by realizací návrhu územního 
plánu byly dotčeny prvky nadregionálního územního systému ekologické stability či ochranná zóna 
nadregionálních biokoridorů, je dle názoru AOPK ČR, střediska Pardubice, nutné vyjádření 
Ministerstva životního prostředí CR jako příslušného orgánu ochrany přírody. 
U nově navržených lokalit Z 29a Lokalita rodinných domů Podlesí — BI, Z 33b Návrh plochy pro 
zajištění zázemí (chata) u rozhledny Pastýřky — OM a Z 38 Návrh plochy pro fotovoltaiku Boršov 
— jih — VX upozorňujeme na nutnost zohlednění krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. U těchto lokalit se jedná o výraznější zásah do 
krajinného rázu. V této souvislosti doporučujeme vypracování odborného posudku na krajinný ráz. 
Z hlediska soustavy Natura 2000 upozorňujeme na evropsky významnou lokalitu v k. ú Boršov u 
Moravské Třebové chráněnou dle §45a-i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Jedná se o 
evropsky významnou lokalitu CZ 05030020 Hřebečovský hřbet. 
Dále upozorňujeme na přírodní rezervaci Rohová v k. ú. Boršov u Moravské Třebové. 
Jiné zájmy v řešeném území ve smyslu §14c - §14f, §45a - §45i a §46 zákona Č. 114/1 992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme. AOPK ČR, středisko Pardubice, není ze 
zákona orgánem ochrany přírody ( zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění). Z tohoto důvodu naše vyjádření nenahrazuje vyjádření příslušného orgánu ochrany 
přírody. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme. Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability či jejich ochranná 
zóna  nejsou návrhem dotčeny, nejsou zde vymezeny nové zastavitelné plochy. Posudek na 
krajinný ráz pro zmíněné lokality vyplývá z vyhodnocení SEA. Do textové části návrhu bude 
doplněno do kap. b)1 na konec odstavce 1: evropsky významná lokalita CZ 05030020 
Hřebečovský hřbet. 

00639/PAR/2010 
13.8.2010 
 
 

2 České dráhy GŘ, 
Praha 1 

Na katastrálním území města Moravská Třebová se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví 
subjektu České dráhy, a.s. - IČ 70994226. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou 
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména 
vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah‘ v platném znění. 
Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 
Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a 
vlastníků sousedních pozemků (u lokalit č. P1 a P3 — občanské vybavení v případě místních 
komunikací). 
Upozorňujeme, že veškerá opatření potřebná pro snížení hluku v obytných prostorách na úroveň 
odpovídající hlukovým limitům hradí stavebník. 
Vyjádření z hlediska dotčení OPD, přísluší vlastníku/správci dráhy, kterým je Správa železniční 
cesty, s.o. - IČ 70994234. 
Mimo uvedené není k návrhu územního plánu města Moravská Třebová námitek ani dalších 
připomínek. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme. OP dráhy je v návrhu vyznačeno a respektováno. Správa železniční cesty, s.o. byla 
obeslána. 

9741/2010/O31 
11.8.2010 

3 Povodí Moravy, Brno Záměr není v rozporu s Plány oblastí povodí (POP) a se zájmy hájenými zákonem o vodách. 
Souhlasíme při splnění těchto podmínek: 
Upozorňujeme: 
1.) Dešťové vody  budou v maximální možné míře uváděny do  vsaku ,jímány a využívány k 

zálivce. ,,Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových 
poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny “ ( 
§ 27 vodního zákona). 

2.) Správci vodního toku mohou při výkonu správy vodního toku užívat pozemky sousedící s 
korytem vodního toku,a to u významných vodních toku nejvýše do 8 m od břehové čáry toku 
a u drobných vodních toků nejvýše do 6 m od břehové čáry. 

3.) Realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 38 
vodního zákona. 

4.) V ÚP bude navrženo řešení nezhoršení odtokových poměrů a vymezení prostoru pro 
potřebná technická opatření (k zachycení navýšeného povrchového odtoku) 

5.) Požadujeme respektovat záplavové území vodního toku Třebůvka 

Vyhodnocení připomínky: 
OP vodního toku je ÚP respektováno. Odkanalizování nové zástavby je v ÚPD řešeno. Záplavové 
území Třebůvky je v návrhu respektováno. Ostatní body upozornění budou řešeny v konkrétních 
projektech pro realizaci a v následních řízeních. 

PM032962/2010-
203/No  
10.8.2010 
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4 Správa a údržba silnic 
Pk, Litomyšl 

Vydává pro oblast dopravy tyto všeobecné připomínky: 
1.  nesouhlasíme s tím, že v M.Třebové je údržba silnic II. a III. třídy zanedbaná a odkládána 
z důvodu finanční náročnosti (jak je uvedeno v projektu na vyhodnocení vlivu ÚP M.Třebová na 
udržitelný rozvoj území) 
2. případný návrh kategorie silnic v obci i mimo obec, na který by měly být v budoucnu 
upravovány, musí odpovídat CSN — Projektování silnic a dálnic, v případě vybudování 
vyvýšených ostrůvků mezi obrubami, musí být zachována šířka jízdního pruhu minimálně 3,5 m 
3. obytná zástavba musí být navržena tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk 
atd.), 
4. případná nová zástavba bude navržena tak, aby byl minimalizován počet komunikačních 
napojení na silnice II. a III. třídy v příslušném katastrálním území, 
5. vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení stávajících i 
uvažovaných MK na silnice, 
5. v místech soustřeďování občanů (stávající i uvažovaná místa) počítat s dostatečnými plochami 
pro parkování vozidel mimo silnici, 
7. vytvořit předpoklady (dle možností území) pro případné umístění nových inženýrských sítí mimo 
silnice, 
8. mimo zastavěné území respektovat ochranná pásma pozemních komunikací - silničním 
ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a 
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo silnice III. 
třídy (zákon č.13/1997 Sb., § 30, odst. 2). 
9.  silniční pozemek ve vlastnictví Pk nesmí být zahrnut do území ekologické stability. 
Výše uvedené připomínky jsou ke stávající silniční síti. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme. Jednotlivé body připomínek jsou ÚP respektovány.  

SUS 
4351/2010/Ra 
31.8.2010 

5 Správa železniční 
dopravní cesty, Praha-
Karlín 

Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) sleduje zájmy, které mimo jiné souvisí s rozvojem 
železniční dopravní cesty a pozemky státu, vymezené a definované zákonem č.77/2002 Sb. 
SŽDC se proto stává účastníkem projednávání rozhodujících koncepčních a jiných dokumentů na 
úrovni krajů a obcí, které se bezprostředně dotýkají problematiky železniční dopravní cesty. 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty a železniční infrastruktury Vám dáváme 
následující stanovisko: 
Řešeným katastrálním územím Moravská Třebová je vedena jednokolejná neelektrifikovaná 
železniční trať čís. 262 Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou, která je ve smyslu §3 
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze 
dne 20.12.1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní, je připravována její 
rekonstrukce s cílem zvýšit traťovou rychlost v dílčích úsecích. 
U ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských 
sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod. požadujeme respektovat vyhlášku č. 177/1995 
Sb. - stavební a technicky řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpečnost železničního 
provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby a 
rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný schůdný a 
manipulační prostor, průjezdný profil. 
Obecně: Pokud budou stavby v řešeném území kolidovat s obvodem a s ochranným pásmem 
dráhy, je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném 
znění a zásahy do zájmů dráhy projednat s Drážním úřadem, SŽDC S.0. - Stavební správou 
Praha, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a SŽDC, s.o.. - Správou dopravní cesty Pardubice, 
Hlaváčova 206, 530 31 Pardubice a případně s dalšími příslušnými orgány železniční 
infrastruktury, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v obvodu a v ochranném pásmu 
dráhy. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme 

45697/10-OKS 
7.9.2010 

6 RWE Distribuční 
služby, Brno 

Moravská Třebová je plynofikována STL a NTL plynovodem z regulačních stanic. Tato 
plynárenská zařízení , vč. jejich příslušenství jsou součástí distribuční soustavy plynu. V ÚP 
požadujeme: 
Respektovat stávající plynárenské zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem 
v souladu se z.č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetický zákon.  
Zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP. 
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na mailové 
adrese: gis.data@rwe.cz. Při respektování podmínek s návrhem ÚP souhlasíme. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme, OP a BP plynárenských zařízení jsou návrhem respektovány. 

332/10/234 
26.8.2010 

7 ČEZ Distribuce a.s. 
Hradec Králové 

K návrhu územního plánu města Moravská Třebová nemáme připomínky. 
Zásobování nově navržených lokalit el. energií bude zajištěno ze stávajících distribučních rozvodů 
a nově navržených transformačních stanic. 
Přesné umístění a provedení nově navržených transformačních stanic 22/0,42 kV (typ, výkon 
použitého transformátoru apod.) bude řešeno v dalších stupních PD v návaznosti na podaných 
žádostech o připojení odběratele k distribuční soustavě nn (rezervovaných příkonech). 

12_650700/Rj 
13.9.2010 
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Připojení navržené lokality Z38 funkčně určené pro výrobnu el. energie (fotovoltaický systém) 
bude řešeno dle stanoviska vydaného na základě podané žádosti o připojení výrobny el. energie k 
distribuční soustavě. 
Informace o stávajícím stavu zařízení distribuční soustavy vvn, vn a nn v řešené oblasti poskytne 
CEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace sítí Česká Třebová. 
Upozorňujeme, že návrh ÚP musí respektovat stávající i výhledová zařízení pro rozvod el. energie 
včetně jejich ochranných pásem dle §46 a §98 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
Případné přeložky stávajících energetických zařízení budou řešeny v souladu s § 47 zákona č. 
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Způsob a rozsah přeložení energetických zařízení je 
nutno projednat s ČEZ Distribuce, a.s. 

Vyhodnocení připomínky: 
akceptujeme 

8 František Bušina  
Sušice 116 

Dobrý den. Poněkolikáté upozorňuji na pozemky v městské části Sušíce č.parcel 3744 až 3757 o 
rozloze asi 3 ha. Tyto parcely byly jsou zahrnuty do územního plánu od roku 1992. Bohužel až 
dodnes jsou upřednostňovány parcely jiné, které zřejmě patří do sféry zájmu zainteresovaných 
osob. Podobná lokalita v blízkosti dráhy ČD se nachází v obcí Kunčina a zde je již převážně 
zastavěna. V městské části Sušice mnoho parcel na stavění není a převážně jsou v rukou lidí, 
kteří je skoupili za účelem dalšího prodeje. 
Doufám, že se situací budete zabývat, poněvadž za dva roky to bude dvacet let od zařazení do 
územního plánu. 

Vyhodnocení připomínky: 
 Zmíněná lokalita byla zvažována a v průběhu projednávání vypuštěna z důvodu upřednostnění 
výhodnějších lokalit. Značná část  lokality je v ochranném pásmu dráhy a v ochranném pásmu 
líniových vedení (elektro a voda).   

e-mail ze dne 
1.9.2010 

9 Ing. Martin Bárta Věc: Námitka proti návrhu územního plánu Moravská Třebová na pozemky P4U u Aquaparku BI, 
k.ú. 698806,LV 1082, parc.č. 2587/1 a 2587/2. 
Dobrý den, tímto podávám námitku proti textové části návrhu územního plánu na pozemky 
označené P4U u Aquaparku BI (zahrádky nad tenisovými kurty) . V textové části je uvedeno, že 
pozemky mohou být použity pro výstavbu rodinných domů, ale s podmínkou, že šíře příjezdové 
cesty je 8m. Pro místní komunikace udává šíři příjezdové cesty norma CSN 736110 — 
„Projektování místních komunikací“, která v ust. 8.2.2 stanoví základní šířku jízdního pruhu. Šířka 
jízdního pruhu se nenavrhuje větší než 3,50 m a menší jak 2,75 m a to pouze na komunikacích 
funkční skupiny „C“ s malou intenzitou dopravy, popř. v úsecích místních komunikací vyhrazených 
pro osobní vozidla. Norma připouští, že ve stísněných podmínkách a v některých případech lze 
šířku jízdního pruhu použít 2,50 m. K tomu je nutno přičíst tzv. bezpečnostní odstup, který je 0,50 
m na každou stranu komunikace, do jehož prostoru (průjezdného profilu) nesmí nic zasahovat. 
Obecně lze konstatovat, že komunikace musí svými parametry vyhovovat provozu, ke kterému 
slouží. Pokud se jedná o veřejnou komunikaci (místní nebo účelovou) je za její sjízdnost i 
zachování volného dopravního prostoru odpovědný silniční správní úřad tj. odbor dopravy 
příslušného městského úřadu, který na ní vykonává výkon státní správy. Ten by měl na Váš 
podnět zajistit ořez zeleně, případně vyzvat vlastníka této zeleně k jejímu odstranění. Podmínky 
pro užívání, ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací řeší zákon č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Jak jsem již uvedl ve svých předešlých připomínkách, zeleň zasahující do cesty je až za 
vymezovacím kamenem vyznačujícím šíři cesty, což mohu doložit pořízenou fotodokumentací. 
Mimo jiné argument typu:“ cesta musí mít tuto šíři pro příjezd vozu TS pro vývoz popelnic 
nepovažuji za argument, protože pokud lze odpadky vyvážet z tenisového kurtu, každý dokáže 
soukromou popelnici dovést na toto místo. Když probíhala úprava volejbalového plážového hřiště 
na koupališti, těžká technika lehce projížděla cestou až k tenisovému kurtu a popelářské auto tudy 
neprojede? 
Všichni žadatelé ze zahrádek nad tenisovými kurty jsou ochotni posunout hranici svých pozemků o 
1 m a tak rozšířit příjezdovou komunikaci. 
Žádám o podrobné prozkoumání mé žádosti a přehodnocení původního návrhu na šířku 
příjezdové cesty 8m na šíři přijatelnou místním podmínkám a tím umožnit majitelům výhledově 
využít tuto lokalitu pro stavbu rodinných domků, které by dle mého názoru nijak neovlivnily klid na 
tenisových kurtech, ba právě naopak dům odcloní zvuk např. sekačky, která je možno slyšet ze 
zahrádek. 

Vyhodnocení připomínky: 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanovuje v souladu s §3 
odst. 5, že obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit bezpečně přístupná 
veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách, dále v souladu s §20 odst.3 
se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 
prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na 
veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Dále dle §22 odst.2  nejmenší šířka veřejného 
prostranství, jehož součástí je i pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 
8 m. Přestavbové území ze stávajících zahrádek na plochu pro bydlení není vybaveno veřejnou 

Č.j. MUMT 
27021/2010 
10.9.2010 
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dopravní a technickou infrastrukturou v kvalitě a rozsahu potřebném pro obytné prostředí a 
dochází zde k podstatné změně nároků na okolí (zvýšené nároky na kvalitu, kapacitu a údržbu 
dopravních cest, problémy s odstavováním vozidel, s nakládání s odpady, odpadními a dešťovými 
vodami apod). Proto je nezbytné v případě přestavby lokality na plochu pro bydlení vybudovat 
veřejné prostranství min. šířky 8 m. 

10 Lubomír Langr a Iveta 
Langrová, Piaristická 
6A, M.Třebová 

Jedná se o parcelu č. 213/1 (část zatravněná). Jako sousedící vlastníci máme pronajatou tuto 
plochu jako zahradu a požadujeme, aby tato plocha zůstala vedena jako zahrada i v územním 
plánu. 

Vyhodnocení připomínky: 
 V plochách OV – občanská vybavenost – veřejná infrastruktura jsou v přípustném využití i plochy 
zeleně. 

Podáno na 
veřejném 
projednání návrhu 
ÚP 

 

 


