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A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 

1. Vymezení zastavěného území 

Rozsah území řešeného Územním plánem Hartinkov je vymezen hranicí správního území obce, 

které je tvořeno pouze katastrálním územím Hartinkov. V řešeném území bylo k 1.3.2011 vymezeno 7 

zastavěných území. 

 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

2.1. Hlavní záměry rozvoje  

 Základní podmínkou dalšího rozvoje je respektování stávajícího typu osídlení a historického 

půdorysu obce se zachovanou stávající zástavbou. 

 Urbanistická kompozice bude podřízena funkčnímu zónování jednotlivých částí obce, konfiguraci 

terénu a především podmínkám území. 

 Při dalším rozvoji území musí být respektovány a rozvíjeny přírodní a kulturní hodnoty území. 

 Hartinkov se bude profilovat jako obec nabízející možnosti pro bydlení a rekreační vyžití. 

 Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb. 

 V obci není uvažováno s rozvojem výrobní funkce. 

 Realizace navržených opatření na zemědělském půdním fondu s cílem zvýšení ekologické stability 

území a prostupnosti území 

2.2. Hlavní cíle rozvoje  

 Jsou navrženy hlavní rozvojové plochy pro smíšené bydlení a rekreaci. 

 Jsou stabilizovány plochy dopravní infrastruktury a je navržena nová technická infrastruktura. 

 Jsou nastaveny optimální podmínky pro vytváření plnohodnotného venkovského prostředí 

s významným podílem rekreační funkce. 

 Je navrženo posilování udržitelného rozvoje území a jsou stanoveny podmínky pro tvorbu krajiny. 

 Jsou vytvářeny podmínky pro územní ochranu dosud relativně nenarušených krajinných horizontů 

 Jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory). 

2.3. Hlavní zásady prostorového řešení 

 Rozvoj obce na nových plochách je řešen zejména v souladu s potřebami a rozvojem obce a s ohle-

dem na životní prostředí a ekologickou únosnost území. 

 Nejsou navrženy žádné nové samoty. 

 Navržené řešení plně respektuje dochovanou urbanistickou strukturu původního jádra obce. 

 V řešení je uplatněn princip účelné arondace jednotlivých funkčních ploch, s cílem eliminace 

dílčích kolizí mezi jednotlivými funkcemi. 

 

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně 

3.1. Návrh urbanistické koncepce 

Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření pod-

mínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Ten bude spočívat ve vyváženém vztahu pod-

mínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. 
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Krajinářsky atraktivní území s nadstandardními přírodními podmínkami jsou určujícím výchozím 

potenciálem pro budoucí rozvoj území, který musí být založen na permanentním vyvažování 

suburbanizačních tlaků na růst zastavěnosti území pro obytně- rekreační funkci s požadavky na 

ochranu území kodifikovanými statutem přírodního parku Bohdalov – Hartinkov. 

Nová obytná výstavba je ve formě ploch smíšených obytných rekreačních přednostně směřována 

do proluk ve stávající zástavbě, ale s ohledem na poměrně složité geomorgfologické podmínky a 

stávající charakter relativně kompaktní zástavby, je většina nových ploch směřována na okraje 

stávající zástavby. Další kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového a rekreačního fondu jsou i 

nadále v části starší zástavby, která by měla být rekonstruována a modernizována. Jako optimální 

cílová velikost Hartinkova je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 100 trvale bydlících obyvatel. 

Stávající občanské vybavení (OV) není v řešeném území dostačující, ale s ohledem na počet 

obyvatel není, vyjma navržené plochy pro sportovní zařízení, uvažováno s jeho rozvojem. Případné 

disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a intenzifikací 

stávajících zařízení, případně konverzí objektů a ploch ve stávající zástavbě. 

Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace, a navrhuje jejich okrajové rozšíření, a to pouze 

v obci Hartinkov. Rekreační zástavba v nivě Věžnice zůstává stabilizována bez nových rozvojových 

ploch.  

Nejsou navrženy žádné plochy pro výrobu, malé živnostenské provozovny, které nebudou mít 

negativní vliv na své okolí, lze mohou být umísťovány i v obytné zástavbě.  

Nejcharakterističtějším znakem krajinného rázu řešeného území je mozaika lesů a zemědělských 

ploch a pastvin s rozptýlenou a liniovou krajinnou zelení, a proto je, vzhledem k jeho jedinečnosti, 

velmi žádoucí tento stav udržet. Územní plán vytváří a stanovuje vhodné podmínky pro efektivní 

řešení protierozních opatření a opatření umožňující stávající ochranu a budoucí tvorbu krajinného 

rázu. Navrženým rozvojem (urbanizací) území, nesmí dojít k dalšímu narušení či zhoršování 

stávajícího krajinného rázu. Dosud nezastavěné krajinné horizonty nesmí být narušovány výstavbou 

vertikálních dominant. Pro zajištění ochrany krajinného rázu jsou navržena ochranná pásma významně 

se uplatňujících krajinných horizontů. V řešeném území musí být plně respektovány kulturní hodnoty 

území, stávající památkově hodnotné objekty, či jejich soubory.  

3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

Územním plánem jsou vymezovány tyto zastavitelné plochy: 

a) Plochy smíšené obytné – rekreační 

Tab. A.3.1. Navržené plochy smíšené obytné – rekreační 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 SR1 0,390 Jihozápad  

2 SR2 0,476 Jihozápad 

3 SR3 0,384 Západ 

4 SR4 1,830 Západ 

5 SR5 0,154 Severovýchod  

6 SR6 0,412 Severovýchod 

 celkem 3,646  

 

b) Plochy pro rekreaci 

Tab. A.3.2. Navržené plochy pro rekreaci 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 RI1 0,164 Sever 

 celkem 0,164  
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c) Plochy pro občanské vybavení 

Tab. A.3.3. Navržené plochy pro občanské vybavení 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 OS1 0,210 Sever 

 celkem 0,210  

 

d) Plochy pro veřejná prostranství  

Tab. A.3.4. Navržené plochy pro veřejná prostranství 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 PV1 0,168 Uliční prostranství 

 celkem 0,168  

 

e) Plochy pro technickou infrastrukturu 

Tab. A.3.5. Navržené plochy pro technickou infrastrukturu 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel 

1 Ti1 0,020 ČOV I 

2 Ti2 0,013 ČOV II 

 celkem 0,033  

 

3.3. Vymezení systému sídelní zeleně 

Zeleň v zastavěném území je soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a 

neživé přírody, které jsou dle významu a polohy v sídle pravidelně udržovány zahradnickými nebo 

krajinářskými metodami. Systém sídlení zeleně vymezuje základní kostru zeleně v zastavěné části 

sídla a je tvořen nespojitou soustavou ploch a linií, případně i bodů. Plošné zastoupení zeleně v jedno-

tlivých vymezených plochách sídelní zeleně může být převažující nebo jen částečné. Rozhodující jsou 

její bioklimatické, ekologické, ochranné a estetické funkce. V řešeném území je vymezena pouze 

jedna kategorie sídelní zeleně.  

a) Veřejná zeleň 

Územním plánem jsou vymezovány tyto plochy veřejné zeleně, které tvoří základ systému sídelní 

zeleně: rozšířené návesní prostory ve střední části obce a plochy veřejné zeleně ve východní části 

obce, podél silnice do Vranovy Lhoty. 

Ve vymezených plochách veřejné zeleně je žádoucí zachování stávajících ploch zeleně s cílem 

zvyšování jejich kvality. Případné umisťování dopravní a technické infrastruktury zajišťující obsluhu 

území musí být v těchto plochách redukováno pouze na nezbytně nutnou míru. 
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4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

4.1. Dopravní infrastruktura 

a) Silniční doprava 

Územní plán stabilizuje stávající plochy silniční dopravy. 

b) Místní komunikace 

Územním plánem jsou stabilizovány stávající místní komunikace, jež jsou součástí veřejných 

prostranství. V rámci navržené plochy pro veřejná prostranství PV1, je navrženo vybudování nové 

místní komunikace. 

c) Účelové komunikace 

Územní plán stabilizuje stávající účelové komunikace. 

d) Pěší provoz 

Podél páteřní silnice se vybuduje podle možností uličního profilu jednostranný chodník. Kromě 

toho se budou využívat vozovky místních a účelových komunikací. Podél nových komunikací se 

vybuduji alespoň jednostranné chodníky.  

e) Doprava v klidu 

V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet parkovacích a odstavných stání pro stupeň 

automobilizace 1 : 3. 

f) Hluk z dopravy 

V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrho-

vanou zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, aby 

hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty. 

 

4.2. Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

Stávající zástavba i navržené zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající 

veřejné vodovodní sítě obce Hartinkov, nebo z nově navržených vodovodních řadů, které budou 

napojeny na veřejnou vodovodní síť. Odloučené lokality zástavby a rozptýlená obytná a rekreační 

zástavba budou zásobovány z vlastních zdrojů – studní. 

b) Odkanalizování 

Část zastavěného území obce, která je spádována do povodí vodního toku Nectava, bude odka-

nalizována navrženým oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou odváděny stokami 

dešťové kanalizace do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Nectava. Splaškové 

odpadní vody budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace do navrhované ČOV I, 

která bude situována jižně pod zastavěným územím obce, na pravém břehu bezejmenného 

pravostranného přítoku vodního toku Nectava. Část zastavěného území obce, která je spádována do 

povodí vodního toku Třebůvky, bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Stávající 

kanalizační stoka bude doplněna navrhovaným úsekem splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody 
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budou zaústěny do navrhované ČOV II, která bude situována severně pod zastavěným územím obce, 

na pravém břehu bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Třebůvka (Maratovského 

potoka). Dešťové (srážkové) vody budou u jednotlivých nemovitostí jímány a využívány k užitným 

účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně, případně zasakovány. 

c) Zásobování elektrickou energií 

Stávající trasy vedení vysokého napětí (VN) 22 kV zůstávají návrhem územního plánu stabi-

lizovány. Rozmístění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. 

Pro pokrytí případného nárůstu výkonu budou stávající trafostanice přezbrojeny na vyšší výkon. 

d) Zásobování plynem 

Není navržena plynofikace obce Hartinkov. 

e) Zásobování teplem 

Teplofikace stávající individuální bytové zástavby v jednotlivých místních částech bude prováděna 

diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých energií. Nově realizo-

vaná výstavba bude řešit vytápění především pevnými palivy a elektrickou energií. Část obytné 

zástavby, případně i některá rekreační zařízení, mohou k vytápění používat také alternativní zdroje 

energie. 

f) Komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická komunikační zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

4.3. Občanské vybavení 

V centrální části obce je navržena plocha OS1 pro realizaci malého sportovního areálu. Další 

občanská vybavenost může být realizována v rámci stávajících i navržených ploch smíšených 

obytných rekreačních. 

4.4. Veřejná prostranství 

Na severozápadním okraji obce je navržena plocha PV1 pro veřejné prostranství, která bude 

zajišťovat dopravní a technickou obsluhu navržené plochy smíšené obytné – rekreační SR4. 

Přehled navržených ploch pro veřejná prostranství je uveden v tabulce A.3.4 této textové části. 
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5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmí-
nek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, pro-
stupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů a podobně 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny  

a) Východiska, principy a priority 

V řešeném území musí být prioritně chráněny: 

 kulturní památky místního významu 

 drobné kultovní památky v krajině 

 pohledové horizonty s ochrannými pásmy, místa panoramatických a dálkových pohledů 

 segmenty se zachovalou strukturou malovýrobního způsobu obhospodařování - zachovalé historic-

ké krajinné struktury 

 segmenty se zachovalou půdorysnou dispozicí zástavby a strukturou původní parcelace 

 územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů - přirozené lesní 

porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, břehové porosty) 

 prostupnost území po síti polních cest a značených turistických tras a cyklostezek 

Současně musí být kontinuálně zajišťována: 

 ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem zajištění spojité sítě územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 

 ochrana obrazu místa a urbanistické struktury sídla v typických pohledových vazbách 

 pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz a pohledové hori-

zonty 

 nevytvářet negativní vizuální dominanty na pohledových horizontech 

 ochrana prostupnosti území – ochrana a rozvoj stávající cestní sítě včetně sítě cyklotras a pěších 

stezek pro zvýšení využití vysokého rekreačního potenciálu krajiny  

b) Navržená koncepce 

Budoucí využívání úze-mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu 

udržitelného rozvoje, musí být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální 

využívání. Je nezbytné redukovat nekoordinované konjunkturální exploatační trendy, zejména 

v oblasti zvyšujících se tlaků na zastavování volné krajiny a vizuálně exponovaných ploch a horizontů. 

Současně je třeba zachovat základní produkční funkce území. V těch částech, kde nebude docházet 

k rozvoji urbanizace území, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Prioritním 

cílem koncepce budoucího uspořádání krajiny musí být minimalizace antropogenního ovlivnění 

řešeného území. V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny): 

 plochy zemědělské - plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, 

včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní 

a technické infrastruktury 

 plochy soukromé zeleně - plochy zahrad, sadů a malovýrobně obhospodařované plochy země-

dělského půdního fondu 

 plochy zeleně přírodního charakteru (plochy nelesní a krajinotvorné zeleně) 

 plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)  

 plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky 

využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a 

zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury) 

 plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 

určené pro převažující vodohospodářské využití). 
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 plochy smíšené nezastavěného území (plochy území bez rozlišení převažujícího způsobu využití, 

kde není účelné jeho další členění, zahrnující menší lesní segmenty, pozemky zemědělského půd-

ního fondu, vodní toky a plochy, biokoridory, související dopravní a technická infrastruktura). 

5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

V řešeném území jsou vymezeny plochy prvků územního systému ekologické stability, jimiž jsou 

biocentra a biokoridory. V těchto plochách musí být zajištěny podmínky pro zachování a rozvoj 

genofondu, zvyšování ekologické stability a příznivé působení na okolní krajinu. Ve výkrese A.2.5. 

Koncepce uspořádání krajiny jsou vyznačena vymezená ochranná pásma krajinných horizontů, které 

náleží mezi základní krajinné hodnoty území. V takto vymezeném území nesmí dojít k narušení nebo 

zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant. Maximální výška staveb zde nesmí 

přesahovat výšku 20 m.  

5.3. Územní systém ekologické stability 

Na západním okraji k.ú. Hartinkov je vymezena trasa nadregionálního biokoridoru K 92 s vlože-

nými lokálními biocentry (LBC) Štěbelík a Ousov. Na SV okraji řešeného území byla vymezena dílčí 

část regionálního biokoridoru (RBK) RK 1525 se zde vloženým lokálním biocentrem U Svaté Anny. 

V JV části a na JV okraji k.ú. Hartinkov jsou vedeny dvě trasy lokálních biokoridorů propojující: RBC 

355 Hartinkov
1
 s LBC V Končinách a LBC U Svaté Anny s LBC Končinách. 

V severozápadní části katastrálního území jsou navrženy tři plochy, určené pro lesní plochy, 

s cílem dolesnění lesních enkláv, umožňující jednak efektivnější lesní hospodaření, jednak budou mít 

pozitivní vliv na zvyšovaní ekologické stability v území. 

Tab. A.5.1. Přehled navržených lesních ploch  

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita 

1 NL1 0,323 Na Ousovech 

2 NL2 0,289 Na Ousovech 

3 NL3 0,128 Na Ousovech 

 celkem 0,740  

 

5.4. Prostupnost krajiny 

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny. V území, 

které je v grafické části (viz výkres A.2.5. Koncepce uspořádání krajiny) označeno jako plochy 

vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje je nutno 

provést dílčí fragmentaci rozsáhlých celků zemědělské půdy, její diverzifikaci a současně i zvýšení 

počtu nezpevněných účelových komunikací. 

5.5. Protierozní opatření 

Mimo zastavěné území se silně projevuje vodní a ve vrcholových částech i větrná eroze. Proto musí 

být v těchto částech realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového 

charakteru, vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené 

nadměrné plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí 

provést diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým 

zvyšováním ekologické stability. 

5.6. Ochrana před povodněmi 

V rámci vymezených ploch, označených jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu 

                                                           
1
 V souladu se ZÚR PK je vymezeno na sousedním k.ú. Vranova Lhota  
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obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje, mohou být realizovány protierozní zasakovací 

průlehy a svodné příkopy. 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmí-
nek ochrany krajinného rázu 

6.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

Tab. A.6.1. Přehled ploch s rozdílným způsobem využití zastoupených v Územním plánu Hartinkov 

č. Název plochy s rozdílným způsobem využití Označení plochy  

 Plochy REKREACE  

1 Plochy rekreace - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

 Plochy SMÍŠENÉHO VYUŽITÍ  

2 Plochy smíšené obytné - rekreační SR 

 Plochy OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

3 Plochy občanského vybavení – Veřejná infrastruktura OV 

4 Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport OS 

 Plochy DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

5 Plochy dopravní infrastruktury - Silniční doprava DS 

 Plochy TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

6 Plochy technické infrastruktury  TI 

 Plochy VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

7 Plochy veřejných prostranství  PV 

 Plochy VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  

8 Plochy vodní a vodohospodářské W 

 Plochy ZELENĚ  

9 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

10 Plochy soukromé zeleně ZS 

11 Plochy zeleně přírodních charakteru ZP 

 Plochy PŘÍRODNÍ   

12 Plochy přírodní  NP 

 Plochy LESNÍ  

13 Plochy lesní NL 

 Plochy ZEMĚDĚLSKÉ  

14 Plochy zemědělské NZ 

 Plochy SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

15 Plochy smíšené nezastavěného území NS 
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6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

1. Plochy rekreace - Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

Hlavní využití 

 rodinná (individuální) rekreace 

Přípustné využití 

 činnosti, pozemky a stavby přímo související s rodinnou rekreací a jejím provozem 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 pozemky, stavby a zařízení, které nejsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a které snižují kvalitu 

prostředí 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

2. Plochy smíšené obytné - rekreační (SR) 

Hlavní využití 

 smíšené obytné rekreační  

Přípustné využití 

 individuální bydlení v rodinných domech 

 individuální rekreace v rekreačních chalupách 

 občanská vybavenost a služby 

 ostatní doplňující stavby a zařízení přímo související s bydlením, rekreací, občanskou vybaveností, 

službami a jejich provozem 

 stavby a zařízení pro podnikatelskou činnost nerušícího a neobtěžujícího charakteru v rámci ploch 

individuálního bydlení v rodinných domech 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 plochy pro stavby a zařízení otevřených zařízení tělovýchovy a sportu včetně dětských hřišť 

 plochy veřejných prostranství včetně ploch veřejné a izolační zeleně 

 doprava v klidu (garážování, parkování, odstavné zpevněné plochy) 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 

Podmínky plošného uspořádání 

 výšková hladina zástavby nesmí přesáhnout 1 nadzemní podlaží. 
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3. Plochy občanského vybavení – Veřejná infrastruktura (OV) 

Hlavní využití 

 občanská vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality 

života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro vzdělávání a výchovu 

 zařízení a stavby pro zdravotní a sociální služby  

 zařízení a stavby pro péči o rodinu 

 zařízení a stavby pro kulturu 

 církevní zařízení a stavby 

 zařízení a stavby pro veřejnou správu a samosprávu 

 zařízení a stavby pro ochranu obyvatelstva 

 zařízení a stavby pro obchodní prodej 

 zařízení a stavby pro stravování a ubytování 

 zařízení a stavby pro nevýrobní služby 

 ostatní související provozní zařízení a stavby 

 služební byty správců objektů a nezbytného technického personálu 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

4. Plochy občanského vybavení – Tělovýchova a sport (OS) 

Hlavní využití 

 tělovýchova, sport, sportovně rekreační a relaxační aktivity  

Přípustné využití 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 související stavby a zařízení pro sport a tělovýchovu 

 související plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

5. Plochy dopravní infrastruktury - Silniční doprava (DS) 

Hlavní využití 

 silniční doprava 

Přípustné využití 

 silnice včetně dílčích napojení a úprav na stávající silnice 
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 místní komunikace, účelové zpevněné komunikace mimo zastavěné území 

 odstavné silniční pruhy a parkoviště, zastávky hromadné dopravy 

 související sítě technického vybavení 

 související pozemky a stavby provozních zařízení 

 mimo vlastní silniční tělesa lze v těchto plochách umisťovat izolační pásy zeleně, související sítě 

technického vybavení včetně protihlukových opatření, zařízení protipovodňové ochrany, pěší ko-

munikace a cyklostezky 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

6. Plochy technické infrastruktury (TI) 

Hlavní využití 

 Plochy pro umisťování technické infrastruktury 

Přípustné využití 

 zařízení a stavby pro zabezpečování zásobování pitnou vodou 

 zařízení a stavby pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod 

 zařízení a stavby pro rozvod (přenos), transformaci a spotřebu elektrické energie 

 komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení a stavby veřejné 

komunikační sítě 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 doprava v klidu (parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy) 

 plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

 související zařízení a stavby požární ochrany 

 umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru) 

 služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 
 

7. Plochy veřejných prostranství (PV) 

Hlavní využití 

 pozemky přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, s převahou zpevněných 

ploch 

Přípustné využití 

 náves, ulice, chodníky, pěší a cyklistické stezky, veřejná a izolační zeleň 

 dětská hřiště, maloplošná otevřená sportovní zařízení  

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
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8. Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Hlavní využití 

 vodní plochy a toky  

Přípustné využití 

 účelová vodohospodářská výstavba včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou 

 ve vhodných úsecích vodních toků realizace malých retenčních nádrží 

 rybochovná zařízení včetně souvisejících zařízení a související dopravní a technické infrastruktury 

 doprovodná břehová zeleň 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

9. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) 

Hlavní využití 

 zeleň na veřejných prostranstvích 

Přípustné využití 

 veřejná zeleň, parky, plochy izolační zeleně 

 související dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území včetně cyklostezek 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 
 

10. Plochy soukromé zeleně (ZS) 

Hlavní využití 

 soukromá zeleň 

Přípustné využití 

 plochy soukromé zeleně (nezastavitelné zahrady) 

 plochy veřejné zeleně, které nebyly vymezeny jako veřejná prostranství 

 malovýrobně obhospodařované plochy zemědělského půdního fondu (zahrady, sady, záhumenky) 

zajišťující zemědělskou produkci a drobnou pěstitelskou činnost malých a drobných soukromých 

zemědělských subjektů 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 související malé vodní plochy do 0,1 ha 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
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11. Plochy zeleně přírodních charakteru (ZP) 

Hlavní využití 

 krajinná zeleň přírodního charakteru 

Přípustné využití 

 krajinná a náletová zeleň, remízky  

 liniové porosty s krajinotvornou a protierozní funkcí 

 aleje, stromořadí, větrolamy 

 plochy určené pro vytváření biokoridorů, které jsou základními skladebnými částmi územního sy-

stému ekologické stability (ÚSES) 

 související dopravní a technická infrastruktura a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu území včet-

ně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

 související zařízení a stavby sloužící k odstranění ekologických rizik 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 
 

12. Plochy přírodní (P) 

Hlavní využití 

 plochy přírodní 

Přípustné využití 

 plochy určené pro územní stabilizaci a vytváření biocenter, která jsou základními skladebnými 

prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) 

 vodní plochy tvořící základ biocenter - bez rybochovného využívání 

 výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími požadavkům ÚSES 

 plochy zajišťující eliminaci rizik záplav extravilánovými vodami 

Podmíněně přípustné využití 

 pouze křížení nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti s plo-

chami biocenter 

Nepřípustné využití 

 činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 využití území vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch 

 změny kultur na nižší stupeň ekologické stability 
 

13. Plochy lesní (L) 

Hlavní využití 

 Plochy lesní 

Přípustné využití 

 lesní porosty v souvislých celcích i izolovaných segmentech plnící funkci lesa využívané podle své 

funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) ve smyslu lesního zákona 

 vyčlenění vybraných lesních ploch pro územní systém ekologické stability 

 pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 
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Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

14. Plochy zemědělské (Z) 

Hlavní využití 

 plochy zemědělské 

Přípustné využití 

 zemědělský půdní fond s převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování 

 protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou erozi, 

včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami. 

 vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci v návaznosti na vodní plochy 

 související dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru 
 

15. Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Hlavní využití 

 Smíšené plochy nezastavěného území, u něhož není účelné jeho podrobnější členění, bez rozlišení 

převažujícího způsobu využití. 

Přípustné využití 

 menší nebo izolované pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 menší nebo samostatné pozemky zemědělského půdního fondu 

 pozemky vodních ploch a koryt vodních toků  

 pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů 

 pozemky související dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu a ochranu 

území včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami 

Nepřípustné využití 

 všechny ostatní činnosti, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím 

 snižování prostupnosti krajiny formou jejího oplocování a ohrazování 

 všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

stanovené příslušnými právními předpisy nad přípustnou míru. 
 

6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání 

Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby, která je 

převážně jednopodlažní, krytá symetrickými sklonitými (sedlovými) střechami, a musí respektovat 

stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Výšková hladina zástavby v 

plochách bydlení nesmí přesáhnout 2 nadzemní podlaží. V navržených plochách SR1 – SR6 může být 

maximální výšková hladina zástavby pouze jednopodlažní. V ostatních plochách, a to pouze v přímé 

návaznosti na stávající dvoupodlažní zástavbu uvnitř zastavěného území lze uvažovat i výškovou 

hladinu dvou nadzemních podlaží. 
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Pro navrženou plochu smíšenou obytnou rekreační SR1 musí být zpracována územní studie, v níž 

budou stanoveny podrobné prostorové a objemové podmínky pro obytnou zástavbu včetně 

souvisejících ploch pro zeleň, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu.  

 

6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Navrženým rozvojem (urbanizací) území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajin-

ného rázu. Je žádoucí zvýšení diverzity krajinné mozaiky ve prospěch travních porostů a zejména 

rozptýlené a liniové krajinné zeleně. Základními podmínkami ochrany krajinného rázu jsou: 

 ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, doplňujících plochy 

územního systému ekologické stability a posilujících ekologickou stabilitu území 

 podpora zakládání nových liniových prvků zeleně – meze, doprovod polních cest v krajině, rozptý-

lená krajinná zeleň, křoviny apod. jako opatření proti větrné erozi, pro optické rozčlenění stávají-

cích nedělených nadměrných ploch polí a pro zvýšení rekreačního potenciálu území 

 ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě mimo zastavěné území obce a realizace 

cyklotras s doprovodnou zelení pro zvýšení využití rekreačního potenciálu krajiny  

 respektování výškové hladiny zástavby – ochrana harmonické siluety obce 

K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný 

souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

 

6.5. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu 

Řešené území se nachází v koridoru pro létání v malých a přízemních výškách. Výstavba všech 

výškových staveb nad 15 m nad terénem a stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny a 

výstavbu a rekonstrukci VVN a VN) v celém správním území obce Hartinkov musí být vždy předem 

projednána s VUSS Pardubice z důvodů ochrany zájmů vojenského letectva. Současně je nezbytné 

předem projednat stavby dopravní infrastruktury z hlediska zájmů vojenské dopravy. 

 

7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití 
územní studií 

V řešeném území obce Hartinkov je vymezena 1 plocha s povinností zpracování územní studie. 

Tab. A.7.1. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 

Poř. č. 
Označení 

US 

Označení 

plochy 
Účel zpracování  Lhůta pořízení ÚS

2
 

1 US 1 SR4 

Návrh funkčního uspořádání a způsobu 

zastavění navržené plochy smíšené obytné 

na severozápadním okraji Hartinkova 

do 31.12.2020 

 

                                                           
2
 Lhůtou pořízení územní studie se stanovuje nejzazší termín pro její zpracování, schválení pořizovatelem a její následné vložení do evidence 

územně plánovací činnosti 
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8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

8.1. Navržené veřejně prospěšné stavby 

a) Technická infrastruktura (WT) 

 Čistírna odpadních vod ČOV I [WT1]3
 

 Čistírna odpadních vod ČOV II [WT2] 

Na všechny vymezené plochy, určené pro realizaci veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěš-

ných opatření, uvedené pod bodem 8.1., má Obec Hartinkov předkupní právo. 

 

9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Nejsou vymezeny žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 

 

10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části 

10.1. Textová část 

Textová část Návrhu Územního plánu Hartinkov obsahuje celkem 16 stran. 

10.2. Grafická část 

Grafická část Návrhu Územního plánu Hartinkov obsahuje celkem 6 výkresů: 

Tab. A.10.1. Obsah grafické části návrhu Územního plánu Hartinkov 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 A.2.1 Výkres základního členění území 1 : 5 000 

2 A.2.2 Hlavní výkres 1 : 5 000 

3 A.2.3 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje 1 : 5 000 

4 A.2.4 Technická infrastruktura - Vodní hospodářství 1 : 5 000 

5 A.2.5 Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 

6 A.2.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

 

 

Grafická část Návrhu Územního plánu Hartinkov je nedílnou součástí tohoto opatření 

obecné povahy jako příloha. 

                                                           
3
 Označení v grafické části dokumentace – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
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B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v úze-
mí, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1.1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území  

a) Širší geografické vztahy  

Hartinkov leží na východním okraji svitavského okresu, východně okresního města Svitav ve 

vzdálenosti cca 45 km a 12 km východně od Jevíčka. Hartinkov leží v jižní části Zábřežské vrchoviny, 

v přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou, západně od 

výrazné etnografické oblasti ústřední Hané, v členité Ludmírovské vrchovině. Celé katastrální území 

leží v Přírodním parku Bohdalov – Hartinkov. Hartinkov leží stranou všech významnějších dopravních 

tahů na silnici č. III/37322 propojující údolí Nectavy na jihu s údolím Třebůvky na severu. Údolím 

Nectavy (ve vzdálenosti cca 4 km od Hartinkova) prochází silnice III/36622 z Konice do Chornic a 

železniční trať se zastávkou v Nectavě. Na katastru obce doprava dálniční, železniční, letecká ani 

vodní své zájmy nemají. 

b) Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 

Správní území obce tvoří jen jedno katastrální území: Hartinkov. Katastrální území má rozlohu 509 

ha. Na západě sousedí Hartinkov s katastrálním územím Vražné, na SZ s k.ú. Stará Roveň, na severu s 

k.ú. Vranova Lhota, na východě s k.ú. Svojanov (tato hranice k.ú. tvoří současně i hranici okresů 

Svitavy a Olomouc), na jihu s k.ú. Vysoká a na JZ s k.ú. Březinky. 

Hartinkov leží v okrajové poloze svitavského okresu. Území lze označit jako relativně periferní. 

Jednou z příčin nízké exponovanosti této oblasti je i nedostatečná velikostní i funkční vyvinutost 

celého mikroregionu. Z hlediska populačního vývoje lze toto území charakterizovat jako typické, 

dlouhodobě depopulační území s nepříznivou věkovou, vzdělanostní a ekonomickou strukturou 

obyvatelstva. Hlavním problémem tohoto území jsou dlouhodobé migrační ztráty obyvatelstva. 

Mikroregion opouštějí především mladí lidé na počátku své ekonomické kariéry, což negativně mění 

věkové složení obyvatelstva a podvazuje jeho reprodukční dynamiku. Velmi nízká je rovněž míra 

ekonomické aktivity obyvatelstva. Širší zájmové území je z hlediska dojížďky ekonomicky aktivních 

obyvatel za prací dlouhodobě deficitní a dlouhodobě vykazuje zvýšenou míru nezaměstnanosti 

Problémem zde zůstává i jeho nedostatečná terciarizace, tzn. nedostatečný rozvoj terciérní sféry 

národního hospodářství. Tento stav je podmíněn především nízkým stupněm urbanizace a nízkou 

exponovaností území. 

Největší potenciál pro rozvoj obce Hartinkov skýtá nedaleko ležící město Jevíčko, a zároveň 

poloha sídla v přírodním parku Bohdalov – Hartinkov, což je vynikajícím předpokladem pro další 

rozvoj bydlení a rekreace. Územní plán se zabývá jednak návrhem nových ploch pro bytovou 

výstavbu, která by měla zajistit stabi1izaci a další rozvoj obyvatelstva, jednak doplněním ploch pro 

rozvoj občanského vybavení a rekreace. Rozvoj řešeného území je koordinován s limity území. 

Navržené řešení územního plánu vytváří optimální podmínky jako pro rozvoj, tak pro ochranu 

jednotlivých územních potenciálů. 

c) Koordinace vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi 

Obec Hartinkov je samostatným izolovaným sídlem a není srostlá s žádnou další obcí nebo její 

částí. Na jihovýchodním okraji k.ú. Hartinkov se v lokalitě bývalého Věžnického mlýna (Věžnice) 

nachází několik objektů individuální rekreace. Obec využívá část základní občanské vybavenosti v 

sousedních obcích a městech: zejména Jevíčko a Moravská Třebová. Vyšší občanská vybavenost je 

využívána ve Svitavách. Není navrženo srůstání Hartinkova s jinou obcí ani její částí. V územním 

plánu je řešena koordinace návaznosti prvků ÚSES, dopravní a technické infrastruktury na sousední 

katastrální území. 
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d) Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

V Politice územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválené usnesením Vlády České 

republiky č. 929 ze dne 20.7.2009, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové 

oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují 

zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového 

významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny 

správními obvody ORP s výraznou vazbou na významné dopravní cesty. Správní území ORP Morav-

ská Třebová, jehož součástí je i obec Hartinkov, bylo v PÚR ČR 2008 vymezeno jako součást 

Rozvojové osy OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová (upřesněný koridor R43) a Rozvojové osy 

OS8 Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov (upřesněný 

koridor R35). V Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) byly obě osy dále 

zpřesněny. Dle ZÚR PK již není správní území obce Hartinkov součástí výše uvedených rozvojových 

os OS8 a OS9. Z úkolů pro územní plánování nevyplynuly z PÚR ČR pro řešené území obce 

Hartinkov žádné požadavky na zapracování a upřesnění. 

Územní plán Hartinkov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky protože: 

 Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních pod-

mínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství oby-

vatel v území. 

 Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbani-

stického, architektonického a archeologického dědictví. Stanovuje podmínky pro zachování rázu 

urbanistické struktury území a osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem jeho identity. 

 Při stanovování základního funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana přírody, tak i 

hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel.  

 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vycházelo ze zásady hospo-

dárného využívání zastavěného území (zejména obytné území), vytváření předpokladů pro nové 

využívání opuštěných ploch a nutnosti zajištění ochrany nezastavěného území. 

 Územní plán respektuje požadavky na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního 

prostředí a vytváří podmínky pro jejich uchování a zkvalitňování (zejména tam kde nebude 

docházet k nové urbanizaci).  

 V řešení jsou implementovány navržené a vymezené plochy územních systémů ekologické stability 

a jsou vytvořeny stanoveny podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a také pro ochranu krajinných prvků přírod-

ního charakteru v zastavěných územích. Navržené řešení umožňuje zvyšování a udržování rozma-

nitosti venkovské krajiny; vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové cha-

rakteristiky a typy krajiny a vytváří podmínky pro využití přírodních zdrojů všude tam, kde to 

území a omezení vyplývající z limitů a nadřazené ÚPD umožňují. 

 Navržené řešení umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot.  

 Navržené řešení vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a s ohledem na prostupnost 

krajiny umožňuje zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. V rámci technických a ekono-

mických možností je dopravní a technická infrastruktura umísťována s ohledem na minimalizaci 

fragmentace krajiny. 

 Návrh technické infrastruktury (zejména dodávka vody a zpracování odpadních vod) je řešen 

v souladu s nadřazenou koncepcí rozvoje vodovodů a kanalizací s cílem zajištění požadavků na 

vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

 S přihlédnutím na charakter a význam řešeného území, které není součástí vymezené rozvojové 

oblasti, či osy, je navrženo takové uspořádání území, které umožňuje jeho optimální využívání při 

zachování jeho hodnot. 
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1.2. Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem 

a) Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) byly vydány krajským zastupitelstvem 

29.4.2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti 15.6.2010. 

V ZÚR PK byla Rozvojová osa OS8 dále zpřesněna. Dle ZÚR PK není správní území obce 

Hartinkov součástí výše uvedené rozvojové oblasti OS8. Současně ale bylo v PÚR ČR vymezeno 

území vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území, které 

bylo označeno Svitavsko, jehož součástí jsou části území ORP Hlinsko, Moravská Třebová, Polička a 

Svitavy. V ZÚR PK byla v jižní části ORP Moravská Třebová vymezena Specifická oblast krajské 

úrovně SOBk 1, do níž náleží i řešené území obce Hartinkov. 

Ze ZÚR PK vyplynuly pro správní území obce Hartinkov následující požadavky, které jsou 

zpřesněny a zapracovány do řešení územního plánu:  

 nadregionální biokoridor K 92 (K82 – Vojenský) [U 12]
4
 

 vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk1: regionální biocentrum 355 Hartinkov a regionální 

biokoridor 1425 Špraněk – Hartinkov 

 Respektování zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou stanovené pro 

krajinu lesní a lesozemědělskou zastoupenou v řešené území obce Hartinkov
5
 

 

Současně jsou respektovány následující zásady obecnějšího charakteru: 

 jsou vytvořeny podmínky pro vyvážený rozvoj území, založené na zajištění příznivého životního 

prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel. 

 jsou vytvořeny podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného území s cílem 

zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny a 

zajištění ochrany pozitivních znaků krajinného rázu 

 navrženým urbanistickým řešením jsou nastaveny podmínky pro posílení kvality života obyvatel a 

obytného prostředí 

 Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace.  

 Jsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci a rozvoje hospodářských funkcí území (veřejná infra-

struktura, optimální využívání zastavěného území, návrh nových vhodných zastavitelných ploch, 

rozvoj cestovního ruchu, zachování zemědělského potenciálů řešeného území, stabilizace a 

zlepšování mimoprodukčních funkcí území, ad.)  

1.3. Vyhodnocení souladu územního plánu s rozvojovými programy a koncepcemi 

Pardubického kraje  

Pardubický kraj má zpracovanou rozvojovou dokumentaci, obsaženou v Programu rozvoje 

Pardubického kraje. Z tohoto programu nevyplynuly pro řešené území obce Hartinkov žádné 

konkrétní požadavky na řešení.  

Pardubický kraj má schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (schválen 

Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14.9.2004 usnesením č. Z/292/04). Návrh zásobování vodou a 

odkanalizování obce je v souladu s touto koncepcí – viz kapitola 3. Komplexní zdůvodnění přijatého 

řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území, oddíl 3.1. Zdůvodnění přijatého řešení, část f) Technická infrastruktura, 

str. 15 (1. Zásobování pitnou vodou) a str. 16 (2. Odkanalizování) této textové části Odůvodnění.. 

                                                           
4
 Označení veřejně prospěšného opatření dle ZÚR PK 

5
 Podrobné odůvodnění navrženého řešení je uvedeno v kapitole 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, v oddílu 3.10. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (písm. d) Ochrana přírody a krajiny, 
bod 2.c) Krajinný ráz této textové části B.1. Odůvodnění. 
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Z Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje, který byl schválen 29.4.2004, nevyplynuly 

pro řešené území žádné požadavky na řešení nebo zapracování. 

Krajský úřad Pardubického kraje má zpracovaný Program snižování emisí a zlepšení kvality 

ovzduší Pardubického kraje. Dle analýz se obec Hartinkov nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou 

ovzduší. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 

včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území, oddíl 3.10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 

zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, část c) Hygiena životního prostředí. 

Územní plán respektuje dokument Pardubického kraje Koncepce ochrany přírody Pardubického 

kraje. Jsou vytvořeny podmínky pro: optimalizaci využívání všech celospolečenských funkcí lesa při 

celkovém zvyšování ekologické stability lesních společenstev; zvyšování ekologické stability krajiny a 

její retenční schopnosti, zvýšení diverzity jejího využití, snížení erozního ohrožení zemědělských půd; 

obnovu přirozených hydrologických cyklů v kontextu celého povodí včetně zvýšení retence vody v 

krajině a je vymezen územní systém ekologické stability. 

1.4. Vyhodnocení požadavků vyplývajících z dalších širších územních vztahů 

a) Region Moravskotřebovska a Jevíčska  

Z pohledu rozvoje obce Hartinkov a jejího okolí je důležitá existence a činnost Regionu Moravsko-

Třebovska a Jevíčska, který je dobrovolným svazkem obcí. Předmětem činnosti svazku obcí je hájení 

oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení 

problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. Tento předmět činnosti je naplňován 

zejména realizací strategického plánu rozvoje a ostatních úkolů, stanovených v ročních plánech 

činnosti správními orgány svazku.  

Navržené řešení koordinuje požadavky budoucího rozvoje obce se zájmy mikroregionu, zejména 

v oblasti rekreace a cestovního ruchu. 

 

2. Údaje o splnění Zadání 

2.1. Vyhodnocení požadavků ze schváleného zadání 

Územní plán Hartinkov je zpracován v souladu se schváleným Zadáním územního plánu Hartin-

kov.  

Ad) A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

6
 

Vyhodnocení výše uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 1. Vyhodnocení koordinace využí-

vání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem této textové části B.1. Odůvodnění. 

Požadavky vyplývající z rozvojových programů a koncepcí Pardubického kraje jsou zapracovány 

do celkové koncepce řešení územního plánu a splnění požadavků z nich vyplývajících je uvedeno 

v oddílu 3.10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 

udržitelného rozvoje území této textové části B.1. Odůvodnění. 

Ad) B.Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Obecné požadavky na respektování konkrétních limitů využití území jsou jednak předmětem 

vlastního řešení územního plánu (jedná se o limity, z nichž územní plán vychází, a které musí 

                                                           
6
 Název kapitoly ze schváleného Zadání 
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respektovat, územní plán je tedy nenavrhuje), jednak jsou zobrazeny v grafické části dokumentace 

Odůvodnění v Koordinačním výkresu.  

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) jsou zapracovány do 

celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení požadavků vyplývajících z ÚAP, je 

uvedeno v textové části A.1. Textová část v kapitolách 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a 

rozvoje jeho hodnot (dále jen kapitola 2 Textové části), 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně (dále jen kapitola 3 Textové části), 

kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování (dále jen kapitola 4 

Textové části) a kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení pod-

mínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně (dále jen kapitola 5 Textové 

části) a také textové části B.1. Odůvodnění v kapitole 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 

včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitel-

ného rozvoje území (dále jen kapitola 3 Odůvodnění), kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa (dále 

jen kapitola 5 Odůvodnění). 

 

Ad) C. Požadavky na rozvoj území obce 

Požadavky na řešení vyplývající na rozvoj území jsou zapracovány do celkové koncepce řešení 

územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitole 3. 

Textové části a kapitolách 3 a 5 Odůvodnění.  

 

Ad) D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny 

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou koncepci a koncepci uspořá-

dání krajiny jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení před-

mětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v kapitolách 3, 5 a 6 Textové části a kapitolách 1, 3 

a 5 Odůvodnění. 

 

Ad) E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního 

plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno v textové části A.1. 

Textová část v kapitole 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování (dále 

jen kapitola 4 Textové části) a v kapitolách 3 a 5 Odůvodnění. 

 

Ad) F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

V řešení územního plánu jsou plně respektovány požadavky archeologické památkové péče (celé 

řešené území je územím s archeologickými nálezy) a požadavky památkové péče (prohlášené kulturní 

památky, kulturní památky místního významu a urbanistické hodnoty území), které jsou graficky 

vyjádřeny v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. 

V řešení jsou zapracovány požadavky na ochranu krajinného rázu – viz kapitola 5 Textové části a 

samostatný výkres Koncepce uspořádání krajiny v grafické části Návrhu, požadavky na ochranu vod – 

viz kapitoly 4 a 5 Textové části a v kapitoly 3 a 5 Odůvodnění a také v Koordinačním výkresu grafické 

části Odůvodnění. V územním plánu jsou zapracovány požadavky na řešení zeleně a územního 

systému ekologické stability – viz kapitola 5 Textové části a kapitola 5 Odůvodnění, samostatný 

výkres Koncepce uspořádání krajiny a Koordinačním výkres. Požadavky na ochranu půdního fondu 

jsou vyhodnoceny v kapitole 5 Odůvodnění a samostatném výkresu Vyhodnocení požadavků na zábor 

půdního fondu v grafické části Odůvodnění. 
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Ad) G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Požadavky jsou taxativně uvedeny v textové části A.1. Textová část v kapitolách 8. Vymezení veřej-

ně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bez-

pečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a v 

samostatném Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací grafické části Návrhu. 

 

Ad) H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, například požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek 
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy) 

Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené 

řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění je uvedeno zejména v kapitolách 3 a 5 Odůvodnění, 

a také v Koordinačním výkresu grafické části Odůvodnění. Požadavky pro zajištění obrany a 

bezpečnosti státu jsou uvedeny v kapitole 6 Textové části. 

 

Ad) I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

 Územní plán navrhuje dostatečné množství ploch pro bydlení pro cílovou velikost obce Hartinkov, 

kdy je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 100 obyvatel. Nová obytná zástavba je umisťována 

zejména na okraje zastavěného území. 

 V rámci navržených ploch smíšených obytných jsou vytvořeny podmínky také pro rozvoj 

podnikatelských aktivit, občanské vybavenosti a služeb. 

 Je navrženo rozšíření ploch občanského vybavení a rekreace. 

 Do řešení územního plánu je zapracován územní systém ekologické stability a jsou vytvořeny 

podmínky pro integrálního provázání všech prvků zeleně. 

 

Ad) J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Je vymezena hranice zastavěného území k 1.3.2011. Výše uvedené požadavky jsou zapracovány do 

celkové koncepce řešení územního plánu. Navržené řešení předmětných požadavků a jeho odůvodnění 

je uvedeno zejména v kapitolách 3 Textové části 3 a 3 a 5 Odůvodnění a v grafické části Návrhu ve 

Výkresu základního členění území a v Hlavním výkresu. Nejsou navrženy žádné plochy přestavby, 

řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy.  

 

Ad) K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 

Tyto požadavky jsou taxativně uvedeny v textové části A.1. Textová část v kapitole 7. Vymezení 

ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.  

 

Ad) L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Nejsou vymezeny žádné plochy a koridory, pro které by byly podmínky pro rozhodování o změ-

nách jejich využití stanoveny regulačním plánem. 

 

Ad) M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný 
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Hartinkov nebyl vznesen požadavek na vyhodno-

cení vlivů na udržitelný rozvoj území ani požadavek na vyhodnocení vlivů navrženého řešení na 

životní prostředí. 
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Ad) N.  Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování 
variant 

Ve smyslu schváleného zadání nebylo požadováno zpracování konceptu řešení. 

 

Ad) O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy 
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Územní plán je zpracován v souladu s výše uvedenými požadavky.  

Územní plán je zpracován v souladu s výše uvedenými požadavky. Nad rámec požadavků 

uvedených v Zadání ÚP Hartinkov byl do grafické části návrhu zpracován výkres A.2.5. Koncepce 

uspořádání krajiny integrující problematiku krajiny a zeleně (včetně vymezení systému sídelní zeleně) 

do samostatného výkresu, umožňujícího přehledné zobrazení celkové koncepce uspořádání krajiny. 

 

2.2. Ostatní doplňující údaje 

a) odůvodnění způsobu zpracování 

V textové části odůvodnění jsou uvedeny i popisné části, vyjadřující současný stav, a to zejména 

z důvodu doložitelnosti navrženého řešení, které se odkazuje na výchozí stav nebo data (např. při tech-

nických výpočtech, či stanovení prognózy vývoje počtu obyvatel – nezbytně nutné např. pro proka-

zování odůvodněnosti množství navržených ploch pro bydlení, které budou odnímány ze ZPF apod.).  

V územním plánu jsou samostatně vymezeny plochy sídelní a krajinné zeleně. Důvodem vymezení 

ploch zeleně na veřejných prostranstvích (sídelní zeleň) je skutečnost, že tyto plochy se sice nacházejí 

uvnitř zastavěného území, ale není žádoucí, aby byly zastavovány. Tyto plochy jsou rovněž součástí 

vymezeného systému sídelní zeleně (viz Textová část A.1. Návrh, oddíl 3.3. Vymezení systému sídelní 

zeleně). S ohledem na strukturu krajinného uspořádání (krajinné matrice) řešeného území jsou 

samostatně vymezeny plochy soukromé zeleně a plochy zeleně přírodního charakteru (plochy krajinné 

zeleně), protože svým specifickým charakterem a do jisté míry i monofunkčností, nesplňují podmínky 

pro zařazení do ploch smíšených krajinných nezastavěného území, tak jak je definuje § 17 vyhl. č. 

501/2006 Sb., v platném znění, ani do ploch zemědělských – viz § 14 citované vyhlášky. 

S ohledem na velikost a charakter sídla, jeho urbanistickou strukturu, jsou v řešení vymezovány i 

plochy, které jsou menší než 0,2 ha. 

Grafická část územního plánu je zpracována v souladu s doporučenou metodikou pro digitální 

zpracování územních plánů MINIS22 (dále jen metodika). Pro zhotovitele je závazný katalog jevů 

vycházející z této metodiky, technické podmínky zpracování a předpis souborů a vrstev (datový 

model). 

Z důvodu komplexnosti řešení jsou v koordinačním výkresu vyznačeny plochy krajinných hori-

zontů, jejich navržená ochranná pásem a plochy vyžadující změnu nebo úpravu způsobu obhospo-

dařování dle zásad udržitelného rozvoje 

 

b) Úprava dokumentace po společném jednání 

 bylo navrženo nové umístění plochy ČOV II na plochách, které nejsou pozemky určenými k plnění 

funkcí lesa (PUPFL) 

 v souladu s požadavkem DO byla navržena změna způsobu odkanalizování v severní části obce 

 byla doplněna kapitola 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpo-

kládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 byla provedena úprava podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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c) Přehled kulturních památek a dalších hodnot území 

Ve smyslu schváleného zadání je v následujícím textu uveden výčet kulturních památek místního 

významu, doplněný výčtem stavebně zajímavých objektů a významných stromů. Všechny památky 

jsou vyznačeny v grafické části dokumentace (koordinační výkres). 

1. Nemovité kulturní památky místní ho významu 

 Kaplička, zděná kaplička uprostřed návsi (parc. č. 411/1) 

 Kříž z r. 1878, kamenný kříž  

 Památník padlým u kapličky (parc. č. 411/1) 

 Kříž z r. 1915, kamenný kříž na východním okraji obce  

2. Stavebně zajímavé objekty  

 Dům v JZ části obce (parc. č. 36) se dvěma vzrostlými jilmy 

 Bývalý statek naproti ubytovacího zařízení LZ Svitavy (parc. č. 19) 

 Bývalý statek na východním okraji obce (parc. č. 6) 

 Bývalý statek na východním okraji obce (parc. č. 7/1 a 7/2) 

3. Významné stromy 

 dva vzrostlé jilmy stáří cca 100 let v JZ části obce u rekreační chalupy parc. č. 36 

 buk  jihovýchodně od obce na poz. parc. č. 275 u polní cesty v blízkosti hranice lesa; strom má 

obvod cca 400 cm  
 

d) Přehled použitých odborných termínů 

V následujícím přehledu je uveden význam některých použitých odborných termínů: 

 disproporce - nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost  

 diverzita - rozmanitost, rozčlenění, rozložení 

 enviromentální - týkající se životního prostředí 

 exploatace - využití; hospodářské zužitkování; vykořisťování  

 intenzifikace – zvyšování 

 konjunktura - příznivý stav, příznivé okolnosti, příznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach 

 konsenzus - shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost  

 konverze - přeměna, změna, obrat 

 potenciál - souhrn schopností, celková možnost něco udělat 

 potenciální - možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu 

 restrukturalizace - změna, přizpůsobení, zlepšení struktury, organizace, systému, poměrů 

 struktura - stavba, uspořádání, vnitřní řád, soustava, složení 

Další odborné termíny a výrazy, které se týkají územního plánování lze vyhledat ve Slovníku 

územního plánování na webových stránkách http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731. 

 

e) Upřesnění některých pojmů 

 Podnikatelskou činností se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

 Neobtěžující a nerušící činnosti se rozumí takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 

neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 

zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a přípustnou, která bude 

v konkrétních případech posouzena a stanovena na základě příslušných předpisů. 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eventualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/potencial
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/struktura
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizace-organisace
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/system
http://www.uur.cz/slovnik2/?ID=3731
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f) Seznam použitých zkratek 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV Čistírna odpadních vod 

HPJ Hlavní půdní jednotka 

JV Jihovýchodní 

JZ Jihozápad 

K.ú. Katastrální území 

LBK Lokální biokoridor 

LBC Lokální biocentrum 

LHP Lesní hospodářský plán 

NRBC Nadregionální biocentrum 

NRBK Nadregionální biokoridor 

OB Rozvojová oblast republikového významu podchycená v PÚR ČR 

OP Ochranné pásmo 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OS Rozvojová osa republikového významu podchycená v PÚR ČR 

P.č. Parcelní číslo 

PK Pardubický kraj 

PP Přírodní park 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

RBK Regionální biokoridor 

RBC Regionální biocentrum 

RD Rodinný dům (domy) 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SV Severovýchod 

SZ Severozápad 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚP Územní plán 

ÚPO Územní plán obce 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚS Územní studie 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚTP Územně technické podklady 

VDJ Vodojem 

VPO Veřejně prospěšné opatření 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VN Vysoké napětí 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚ Zastavěné území 

ZÚR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
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3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokláda-
ných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území 

3.1. Vymezení zastavěného území 

Vymezení zastavěného území bylo provedeno ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zák. 

č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a v souladu s metodickým pokynem Vymezení 

zastavěného území (MMR + ÚUR; 04/2007). Základem pro vymezení zastavěného území byly, kromě 

předepsaných podkladů, původní terénní průzkumy uskutečněné v dubnu 2003, které byly následně, 

na základě doplňujících terénních průzkumů, aktualizovány k datu 1.3.2011. 

3.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Hlavní záměry a cíle rozvoje vycházejí z charakteru sídla, jeho potenciálů a potřeb a jsou, spolu s 

hlavními zásadami prostorového řešení, podobně popsány v textové části A.1. Návrh územního plánu, 

kapitola 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. Podkladem pro jejich 

definování (stanovení) byly zevrubné doplňující průzkumy a rozbory, následná analýza, uplatněné 

požadavky na uspořádání území a schválené zadání územního plánu. 

3.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 

Návrh urbanistické koncepce je podobně popsán v textové části A.1. Návrh územního plánu, 

kapitola 3, oddíl 3.1. Návrh urbanistické koncepce a z důvodu duplicity není dále rozváděn v této části 

odůvodnění. V průběhu zpracování územního plánu byly prověřovány různé varianty uspořádání 

území, jakož i velikost a tvary jednotlivých ploch, přičemž výsledné řešení je optimalizovanou 

výslednicí územních podmínek (potenciálů, příležitostí, hodnot), územních omezení (limity, rizika) a 

konkrétních požadavků obce i jednotlivých vlastníků a investorů v kontextu zásad udržitelného 

rozvoje.  

a) Obyvatelstvo a bytový fond  

1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel 

Křivka nárůstu počtu obyvatel v Hartinkově má ve sledovaném období uplynulých cca 40 let trvale 

sestupnou tendenci. 

Tab. B.3.1. Vývoj počtu obyvatel za období let 1961 - 2001 

Rok Počet obyvatel 

1961 146 

1970 140 

1980 101 

1991 78 

2001 68 
 

2. Prognóza obyvatelstva 

Podle stávajícího celorepublikového demografického trendu a procentuálního zastoupení jednotli-

vých skupin obyvatelstva zřejmě bude počet obyvatel v Hartinkově i nadále klesat, v lepším případě 

alespoň stagnovat. Srovnání počtu obyvatel za uplynulých deset let (1991-2001) ukazuje pokles o 10 

obyvatel, což představuje téměř 13 %. Počet obyvatel rok od roku klesá. Počátkem roku 2011 zde 

trvale bydlelo již jen 52 obyvatel. Zvláště alarmující je věková skladba obyvatelstva. Možnosti 

zaměstnání místních obyvatel přímo v obci nebo jejím nejbližším okolí nebyly a nejsou dostatečné. 



OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN HARTINKOV 

28 

Jen menší část ekonomicky aktivního obyvatelstva našla pracovní uplatnění v místních službách a 

občanské vybavenosti. 

Tendence demografické prognózy vývoje počtu obyvatel bude záviset zejména na vývoji věkové 

struktury obyvatelstva a s ní přirozené obměně. Vývoj bude záviset i na migračních tendencích, tzn. 

emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo imigraci do sídla. Důležitý bude i přirozený pohyb 

obyvatelstva, z nichž je nejdůležitější pracovní dojíždění nebo vyjíždění ze sídla a s tím spojené 

nároky na bydlení, a možnosti nabídky občanské vybavenosti a služeb v sídle. Důležitým faktorem 

bude případná možnost stabilizace dalších obyvatel v obci, která bude záviset na nové výstavbě 

rodinných domů nebo využití stávajícího bytového fondu, který není v současnosti obýván cca 30 

domů. Jedním z faktorů, které částečně zkreslují statistiku je i ta skutečnost, že téměř 50 % objektů v 

obci, které mají charakter nevyčleněných chalup, je užíváno k rekreaci. V návrhovém období by 

mohla dlouhodobá tendence demografického vývoje směřovat alespoň ke stagnaci počtu trvale 

bydlících obyvatel. V návrhu územního plánu bude k roku 2015 uvažováno s počtem cca 60 obyvatel 

a v roce 2025 s počtem 80 obyvatel. 

3. Bytový fond 

Zástavba v Hartinkově je převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými usedlostmi s 

hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky izolovanými, případně dvojdomky. Následující 

údaje zobrazují přehled o domovním a bytovém fondu v obci Hartinkov. Podkladem bylo Sčítání lidu, 

domů a bytů z roku 2001 

Počet domů celkem ........................................................................................................................... 64 

z toho trvale obydlené ....................................................................................................................... 24 

z toho neobydlené sloužící k rekreaci ............................................................................................... 33 

Počet neobydlených domů  ............................................................................................................... 40 

Počet bytů celkem  ............................................................................................................................ 65 

Počet neobydlených bytů .................................................................................................................. 38 

Počet trvale obydlených bytů ............................................................................................................ 27 

Z toho v rodinných domech .............................................................................................................. 27 
 

Pro účely stanovení navrhovaného počtu obyvatel bylo provedeno srovnání průměrné obložnosti 

bytového fondu v uplynulých třech dekádách a extrapolací byla stanovena prognózovaná obložnost do 

r. 2025 - viz následující tabulky. 

Tab. B.3.2. Údaje o obložnosti bytového fondu – počet obyvatel / byt v letech 1970 – 2001 

Rok  1970 1980 1991 2001 

Počet obyvatel 140 101 78 68 

Počet domů (trvale obydlených) 43 30 26 24 

Počet bytů (trvale obydlených) 47 31 28 27 

Průměrný počet obyvatel/byt 2,98 3,26 2,78 2,52 

 

Tab. B.3.3. Potřeba bytového fondu v letech 2015 - 2025 

Rok  2015 2025 

Výhledový počet obyv. 60 80 

Odhad průměrného počtu osob/byt 2,50 2,40 

Potřeba bytů v návrhovém období 24 34 

Přirozený úbytek bytového fondu 2 3 

Celková potřeba bytového fondu 26 37 

 

Požadavky na zajištění požadovaného bytového fondu budou v bilancovaném období zajištěny jed-

nak navrženými plošnými rezervami pro individuální bytovou výstavbu v plochách smíšených 

obytných - rekreačních, jednak rezervami ve stávající obytné zástavbě. 
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4. Údaje o plošných rezervách pro bydlení 

Tab. B.3.4. Navržené plochy pro plochy smíšené obytné - rekreační 

Poř. č. Označení Lokalita Počet bytů
7
 

1 SR1 Jihozápad  3 

2 SR2 Jihozápad 3 

3 SR3 Západ 2 

4 SR4 Západ 5 

5 SR5 Severovýchod  1 

6 SR6 Severovýchod 3 

 celkem  17 
 

5. Celková bilance navrhovaného bytového fondu do r. 2025 

Počet domů celkem (2001) ..................................................................................................................... 64 

Počet bytů celkem (2001) ....................................................................................................................... 65 

Počet trvale obydlených domů (2001) .................................................................................................... 24 

Počet trvale obydlených bytů (2001) ...................................................................................................... 27 

Počet bytů sloužících k rekreaci ............................................................................................................. 33 

Předpokládaný úbytek byt. fondu 2010 - 2025 ........................................................................................ 5 

Kapacitní rezerva potenciálních stavenišť (počet bytových jednotek) ................................................... 17 

Navrhovaný počet bytů v území
8
, včetně neobydlených (do r. 2025) – úbytek byt. fondu .................... 44 

Průměrný počet osob/byt (r. 2025) ...................................................................................................... 2,40 

Maximální kapacita území (do r. 2025) .............................................................................. cca 100 obyv. 
 

6. Urbanistická rezerva 

Pro případ nepředvídaného rozvoje řešeného území je stanovena urbanistická rezerva ve výši 5 % z 

navrhovaného počtu obyvatel: 

Tab. B.3.5. Navrhovaný počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 

Rok 2015 2025 

Navrhovaný počet obyvatel 60 80 

Urbanistická rezerva 5% 3 4 

Počet obyvatel včetně urbanistické rezervy 63 84 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, že v řešeném území jsou navrženy dostatečné plochy pro bydle-ní, 

určené pro realizaci nových bytů, umožňující i pokrytí urbanistické rezervy. 

Podrobný popis všech ploch navrhovaných pro bydlení (obytnou zástavbu) je uveden v kapitole 5. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa v oddílu 5.1.b.1 (Plochy pro plochy smíšené obytné) na str. 27. 

 

b) Ekonomický rozvoj území 

1. Základní údaje o zaměstnanosti 

Více než 90 % ekonomicky aktivních obyvatel vyjížděly v r. 2001 za prací mimo vlastní obec. 

Vyjížďka se uskutečňovala především do výrobních závodů v okolí (Jevíčko, Moravská Třebová, 

Svitavy). Část těchto obyvatel je zaměstnána ve službách. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří 

nevyjíždějí za prací, jsou zaměstnáni zejména v lesnictví.  

                                                           
7
 Navrhované počty bytů jsou pouze orientační  

8
 Včetně neobydlených bytů, po odečtu bytů využívaných k rekreaci (33) a předpokládaného úbytku bytového fondu (5 b.j.) 
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2. Rozvojové předpoklady a tendence 

V Hartinkově se v současnosti nenachází žádné zařízení zemědělské výroby, působí zde pouze 

několik soukromých zemědělců. V Hartinkově se nenachází žádné výrobní zařízení. Vzhledem ke své 

poloze nemá obec Hartinkov vhodné podmínky pro rozvoj výrobní funkce nad rámec místních 

podnikatelských aktivit. Případná potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou závislé na 

celkovém oživování ekonomiky a rozvoji celého zájmového území a regionu.  

3. Odůvodnění navrženého řešení 

V územním plánu nejsou navrženy žádné nové výrobní plochy. Nerušící a neobtěžující pod-

nikatelskou činnost lze v souladu se  stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití případně umisťovat přímo do ploch obytné zástavby. 

 

c) Rekreace a cestovní ruch 

1. Rozvojové předpoklady a tendence 

Řešené území má velmi dobré předpoklady pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky, jízdy na koni a 

v zimě zejména pro běžecké lyžování. Mimo zastavěné území jsou vytvořeny podmínky umožňující 

zvýšení prostupnosti krajiny, a to zejména s ohledem na případné budování nových cyklotras. V řešení 

územního plánu lze uvažovat se vznikem nových zařízení volného cestovního ruchu, a to zejména 

formou konverze stávajících nevyužívaných objektů v plochách smíšených obytných. 

2. Zajištění rekreačních aktivit 

a) Rekreace dlouhodobá 

Pro tento druh rekreace jsou v území vytvořeny velmi dobré podmínky. V katastrálním území se 

nachází 5 objektů individuální rekreace. V obci je ale také 40 neobydlených bytů, z nichž je 33 

využíváno pro rekreaci. Pro rekreaci je tak využívána více než polovina všech stávajících obytných 

objektů. Změnou využívání neobývaných objektů na rekreační chalupy dochází alespoň k částečnému 

využití stávajícího stavebního fondu, zabraňuje se jeho znehodnocování. Rekreace bude vedle bydlení 

nejdůležitější urbanistickou funkcí v území, která bude návrhem územního plánu ještě okrajově 

posílena. V rámci navržených ploch smíšených obytných – rekreačních, lze realizovat také nové 

objekty rodinné (individuální) rekreace. 

b) Rekreace krátkodobá - víkendová 

Krátkodobou rekreaci lze provozovat ve výše uvedených rekreačních chatách, chalupách a 

objektech, které nejsou trvale obydleny. 

c) Rekreace krátkodobá - každodenní 

Tato rekreace je uspokojována: 

 neorganizovanou činností na dětských a maloplošných hřištích pro mládež 

 na plochách veřejné zeleně  

 cykloturistickými vyjížďkami 

 formou vycházek do okolí 

 zahrádkařením na pozemcích u rodinných domů 

3. Navržené plochy pro rekreační aktivity 

V severovýchodní části obce je navržena plocha RI1 pro rodinnou (individuální) rekreaci.  

Podrobný popis ploch navržených pro rekreaci je uveden v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

v oddílu: 5.1.b.2 (Plochy rekreace). 
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d) Vymezení systému sídelní zeleně 

Vymezení systému sídelní zeleně je popsáno v textové části A.1. Návrh územního plánu, kapitola 3. 

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně a vymezeno v grafické části dokumentace ve výkrese A.2.5. Koncepce uspořádání krajiny. 

 

3.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

a) Dopravní infrastruktura 

Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Hartinkov připojena na hlavní silniční síť, 

tvořenou zde silnicí I/35, prostřednictvím silnice III/373 22. Hromadná přeprava osob je zajišťována 

linkovými autobusy. Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Nectava, ležící na trati č. 

271 Prostějov – Chornice ve vzdálenosti 6 km. Na katastru obce doprava dálniční, letecká, železniční 

ani vodní své zájmy nemají. 

1. Silniční doprava 

Katastrálním územím obce Hartinkov prochází pouze silnice III/373 22 Loštice - Doly - Březinky, 

která je zařazena do ostatní silniční sítě: 

a) Silnice III/373 22 

Silnice přichází do obce Hartinkov z jihu od Březinek. Na okraji lesa v údolí místního potoka je 

směrový oblouk o velmi malém poloměru. Odtud trasa stoupá ve sklonu až 9% v protisměrných 

směrových obloucích o dostatečných poloměrech. Silnice je zde obestavěna pouze částečně 

jednostranně. U obecního úřadu se trasa silnice napřimuje a podélný sklon nepřesahuje 3%. Severně 

od budovy Smíšeného zboží je nejvyšší místo silnice, odkud trasa klesá téměř v přímé k severu se 

sklonem do 7%, v lesní části je to až 10%. Živičná vozovka má šířku 5,5 až 6 m. Trasa silnice je 

stabilizována. 

b) Dopravní zátěž 

Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v 

roce 2005", které prováděla brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. 

S ohledem na menší dopravní zátěž zde sčítání prováděno nebylo. Na základě průzkumu v terénu lze 

konstatovat, že dopravní zátěž v obci je nízká. 

2. Místní komunikace 

Hlavní místní komunikace společně s průjezdnou silnicí tvoří základní komunikační kostru 

zástavby. Jedná se o místní cestu v jižní části obce zpřístupňující rodinné domy pod lesem (částečné 

zpevnění, 2,5 m), příjezd k  rodinným domům u požární nádrže (živice, šíře 3,5 m), cesty vedoucí JV 

od točny autobusů (nezpevněná 2,5 m) a v severní části obce (nezpevněné 2,0 až 2,5 m). V rámci 

navrženého veřejného prostranství (plocha PV1) je navrženo vybudování nové místní komunikace, 

která bude zajišťovat dopravní obsluhy navržené plochy smíšené obytné SR4. V rámci navržených 

ploch pro plochy smíšené obytné mohou být vybudovány další nové místní komunikace se živičnou 

vozovkou v šířce odpovídající významu a délce komunikace. 

Podrobný popis ploch navržených pro veřejná prostranství je uveden níže v kapitole 5. Vyhodnoce-

ní předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k 

plnění funkce lesa v oddílu: 5.1.b.4 (Plochy veřejných prostranství). 

3. Meziměstská autobusová hromadná doprava 

Meziměstská autobusová hromadná doprava bude i nadále zajišťována pravidelnými autobusovými 

linkami. V obci je jedna autobusová zastávka, její poloha je stabilizována. Docházková vzdálenost 500 

m pokrývá podstatnou část obce. 
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4. Pěší provoz 

Základní pěší provoz se odehrává především podél hlavní silnice. Kromě toho se využívají 

vozovky místních a účelových cest. Po východním okraji katastru obce prochází zelená turisticky 

značená trasa.  

Podél páteřní silnice se vybuduje podle možností uličního profilu jednostranný chodník. Kromě 

toho se budou využívat vozovky místních a účelových komunikací 

5. Cyklistická doprava 

Cykloturistika je v řešeném území významnou rekreační činností. Na katastru obce jsou po silnici 

III/373 22 vedena místní cykloturistická trasa č. 5179 (Vysoká - Vranová Lhota, rozcestí.) 

6. Doprava v klidu 

Doprava v klidu se dělí na dva základní druhy - odstavování a parkování osobních vozidel. 

  Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace v místě bydliště. Součástí odsta-

vování je garážování (umístění vozidla v krytých objektech). V obci se jedná především o garáže v 

rámci rodinné zástavby. 

 Parkování - umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikace u objektů občanské vybavenosti, 

zaměstnání nebo bydlení. Parkování je umožněno především před objekty občanského vybavení: a 

před obecním úřadem na ploše u točny. 

V rámci nové výstavby se vybuduje dostatečný počet stání v souladu s ustanovením ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací pro stupeň automobilizace 1 : 3.  

7. Účelové komunikace 

Účelová doprava je zajišťována systémem zpevněných a především nezpevněných polních a 

lesních cest šířky 1,5 až 2,5 m. Jejich systém je stabilizovaný.  

 

b) Technická infrastruktura 

1. Zásobování pitnou vodou  

a) Stávající systém zásobování pitnou vodou 

Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti obce Hartinkov jsou zásobovány pitnou a 

užitkovou vodou z vlastního vodovodního systému, který sestává z vodního zdroje, z trubního 

vodojemu 30 m
3
, vodovodních výtlačných řadů a přívodních řadů a rozvodné vodovodní sítě. 

Vodovodní systém, zásobující obec Hartinkov pitnou vodou, je využíván i k požárním účelům. 

Vodovodní systém, jehož vlastníkem je obec Hartinkov, je provozován firmou VHOS, a.s. Moravská 

Třebová. Vodní zdroj je tvořen studnami S1, S2, S3 a S4. Do VDJ 30 m
3
 546,36/544,96 m n.m. natéká 

voda ze studny S3 gravitačně, ze studní S1 a S4 je voda čerpána čerpacími stanicemi. Voda ze studny 

S2 není využívána z důvodu vyššího obsahu dusičnanů. Vodní zdroje nemají stanovena ochranná 

pásma. 

 Studna S1 - pramenní a akumulační kopaná studna hloubky 4,0 m je provedena z betonových 

prefabrikovaných skruží DN 2000 a má akumulační objem 12,56 m
3
. Boční pramen je do studny 

sváděn jímacím zářezem délky 30,0 m. Vydatnost studny je 0,15 l/s. 

 Studna S2 - kopaná studna hloubky 3,0 m je provedena z betonových skruží DN 1500, s vývěrem 

ze dna studny. Vydatnost studny je 0,10 l/s. Studna není využívána. 

 Studna S3 - kopaná studna hloubky 6,0 m je provedena z betonových prefabrikovaných skruží DN 

2000. Boční pramen je do studny sváděn jímacím zářezem. Vydatnost studny je 0,25 l/s. 

 Studna S4 - dvě kopané studny. Hlavní studna je hloubky 2,50 m, z betonových skruží DN 1500, 

druhá studna hloubky 3,0 m, z betonových skruží DN 1500 slouží k akumulaci přebytečné vody. 

Vydatnost studny je 0,70 l/s. 
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 Celková vydatnost využívaných studní S1, S3 a S4 je 1,10 l/s. Voda je používána bez úpravy, je 

pouze hygienicky zabezpečována. 

Současně zastavěné území obce Hartinkov je situováno ve výškách 529 - 480 m n.m. Obec je 

zásobována pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí D110, DN 80 a DN 50 z převážné části trub 

litinových (realizovaných v roce 1956), z trub ocelových (realizovaných v roce 1974) a z trub PVC 

(realizovaných v roce 1997) v jednom tlakovém pásmu. Tlakové poměry jsou vyhovující, u nejníže 

situované zástavby je dosahován max. hydrostatický tlak 0,66 MPa. 

K požárním účelům jsou využívány i dvě otevřené požární nádrže, které jsou situovány  

v zastavěném území obce. Do požární nádrže, která je situována v povodí vodního toku Nectava, je 

samostatným vodovodním řadem přiváděna voda ze studny, situované v blízkosti místní kapličky. 

Obec má připravenou projektovou dokumentaci „Rekonstrukce vodovodní sítě obce Hartinkov“ – 

DSP/DPS (Josef Veselý 10/2009), která navrhuje rekonstrukci poruchové části vodovodní sítě. 

Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“ - AQUATIS a.s. 2004 

uvádí, že bude provedena rekonstrukce vodovodních řadů a výstavba vodojemu o objemu 60 m
3
. V 

budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. Dále se předpokládá výstavba nového 

zdroje - vrtu Hartinkov s čerpací stanicí, včetně akumulace o objemu 5 m
3
, přívodního řadu DN 80 (od 

vrtu do ČS) a přívodního řadu DN 80 (od ČS do obce). Navržené technické řešení vodovodu může být 

realizováno v rámci PRVK PK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho obyvatele jen po 

podrobné analýze, zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. 

V západním okraji katastrálního území Hartinkov, na pravém břehu levostranného přítoku 

bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Nectava, je situován zdroj vodovodního systému 

obce Vrážné. Vodní zdroj nemá stanoveno ochranné pásmo. 

b) Návrh řešení – odůvodnění 

Územní plán respektuje stávající vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem. Územní 

plán je navrhován v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Územní plán respektuje veškerá stávající vodohospodářská zařízení vlastního vodovodního 

systému obce a navrhuje v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 

kraje a v souladu s projektovou dokumentací Rekonstrukce vodovodní sítě obce Hartinkov 

rekonstrukci stávající rozvodné vodovodní sítě. Objekty obytné zástavby i objekty občanské 

vybavenosti obce Hartinkov budou i nadále zásobovány pitnou vodou z vlastního vodovodního 

systému. Navrhované plochy budou zčásti zásobovány pitnou vodou ze stávající rozvodné vodovodní 

sítě, z části z vodovodní sítě navrhované. Vodovodní systém obce Hartinkov bude i nadále využíván i 

k požárním účelům. 

Navržené plochy smíšené obytné SR1, SR2, SR3, SR4 a plocha SR5 budou zásobovány pitnou 

vodou z navrhovaných vodovodních řadů. Navržená plocha smíšená obytná SR6 bude zásobována 

pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu. 

Pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SR4 bude zpracována územní studie, která bude řešit 

návrh vodovodních řadů v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 

 

2. Odkanalizování  

a) Stávající systém odkanalizování 

V obci Hartinkov je v současné době vybudována pouze částečná kanalizační síť dešťové 

kanalizace, do které jsou zaústěny také potoční a meliorační vody. Její technický stav je pro napojení 

splaškových odpadních vod nevyhovující. Část zastavěného území obce Hartinkov je spádována do 

povodí vodního toku Nectava, část do povodí vodního toku Třebůvka. Převážná část bytového fondu, 

ale i objekty, které jsou využívány pouze k rekreačnímu bydlení, mají splaškové odpadní vody 

předčišťovány v septicích. Odpady ze septiků jsou vyústěny jednak do vybudovaných kanalizačních 
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stok, jednak do otevřených vodních toků, případně do jejich zatrubněných úseků. V centrální části 

obce jsou vybudovány kanalizační stoky DN 400, které jsou pod požární nádrží vyústěny do 

bezejmenného vodního toku, který je přítokem pravostranného přítoku vodního toku Nectava. Ve 

zbývající části zastavěného území obce Hartinkov, spádované do povodí vodního toku Nectava, 

kanalizace vybudována není. V zastavěném území obce Hartinkov, které je spádováno do povodí 

vodního toku Třebůvka, je vybudována kanalizace DN 400, která je pod zastavěným územím obce 

vyústěna do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Třebůvka (Maratovského potoka). 

K ohrožování zastavěného území obce extravilánovými vodami dochází pouze v centrální části 

obce a to jen v případech, kdy jsou na okolních zemědělsky obdělávaných pozemcích vysazeny 

nevhodné polní kultury. 

Obec nemá připravenou žádnou projektovou dokumentaci, která by řešila odkanalizování obce 

Hartinkov. Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“ - AQUATIS a.s. 

2004 navrhuje vybudovat nové splaškové stoky s mechanicko-biologická ČOV pod obcí. Navržené 

technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVK PK ve vazbě na ekonomické 

možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům 

na individuální technické řešení. 

b) Návrh řešení – odůvodnění 

Územní plán respektuje stávající kanalizační síť a navrhuje odkanalizování obce Hartinkov 

v souladu s dokumentací Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, s tím, že dešťové 

(srážkové) vody budou v max. míře jímány a využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a 

zeleně, případně zasakovány 

Část zastavěného území obce, která je spádována do povodí vodního toku Nectava, bude odka-

nalizována oddílným kanalizačním systémem. Stávající stoky dešťové kanalizace budou využívány 

k odvádění pouze dešťových, potočních a melioračních vod. Dešťové vody z navrhovaných ploch 

bydlení smíšené obytné SR1, SR2, SR3 a z plochy SR4 budou odváděny navrhovanými stokami 

dešťové kanalizace, zaústěnými do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Nectava. 

Ochrana centrální části zastavěného území obce proti extravilánovým vodám bude spočívat ve 

vytvoření vhodných osevních plánů na okolních zemědělsky obdělávaných pozemcích. Splaškové 

odpadní vody ze stávajících nemovitostí i z navrhovaných ploch bydlení smíšené obytné SR1, SR2, 

SR3 a z plochy SR4 budou odváděny navrhovanými stokami splaškové kanalizace, zaústěnými do 

navrhované ČOV I, která bude situována jižně pod zastavěným územím obce, na pravém břehu 

bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Nectava. 

Část zastavěného území obce, která je spádována do povodí vodního toku Třebůvky bude 

odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Stávající kanalizační stoka bude rekonstruována 

tak, aby splňovala platné ČSN k odvádění splaškových odpadních vod a bude doplněna navrhovaným 

úsekem splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou zaústěny do navrhované ČOV II, která 

bude situována severně pod zastavěným územím obce, na pravém břehu bezejmenného 

pravostranného přítoku vodního toku Třebůvka (Maratovského potoka). Dešťové (srážkové) vody 

budou u jednotlivých nemovitostí jímány a využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a 

zeleně, případně zasakovány. 

Pro navrhovanou plochu smíšenou obytnou SR4 bude zpracována územní studie, která bude řešit 

návrh odkanalizování v návaznosti na stávající zástavbu obce i na navrhované plochy zástavby a na 

stávající i navrhovanou technickou infrastrukturu obce. 

 

3. Zásobování plynem 

V současné době není obec Hartinkov plynofikována. Obec s plynofikací neuvažuje ani ve 

výhledu. Případní zájemci o plynofikaci nemovitostí mohou využívat individuální zásobování propan - 

butanem. 
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4. Zásobování elektrickou energií 

a) Stávající systém zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobena z venkovního vedení vysokého napětí (VN) 22 kV č. 79, které je napájeno z 

rozvodny 110/22 kV Konice. Obec je zásobována ze 2 trafostanic. Celkový stav trafostanic pro 

stávající odběry elektrické energie je vyhovující. 

b) Odůvodnění navrženého řešení 

1. Vedení VN 22kV 

Stávající trasy vedení VN 22 kV zůstávají stabilizovány. Vedení je nutno respektovat v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

2. Trafostanice VN/NN 

Rozmístění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Nejsou 

navrženy nové trafostanice. Pro pokrytí případného nárůstu výkonu budou stávající trafostanice 

přezbrojeny na vyšší výkon. 

3. Návrh zásobování navržených ploch  

 Navržené plochy smíšené obytné SR1 – SR3, SR5 a SR6 budou zásobovány elektrickou energií ze 

stávajících rozvodů nízkého napětí (NN). 

 Navržená plocha smíšená obytná SR4 bude zásobována elektrickou energií z nově vybudovaných 

kabelových rozvodů sítě NN. 

 Navržená plocha rekreace RI1 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN. 

 Navržená plocha pro občanského vybavení OS1 bude zásobována elektrickou energií ze stávajících 

rozvodů NN. 

 Ostatní plochy budou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě NN, která bude dle potřeby 

rekonstruována pro zvýšení přenosových možností. 
 

5. Zásobování teplem 

Obytná zástavba je teplofikovaná různě jak z hlediska otopných systémů (lokální, ústřední), tak 

z hlediska použitých energií. Ve staré zástavbě jsou používána k vytápění převážně lokální topidla. Ve 

většině domů lze využívat všechny druhy dostupných energií tj. pevná paliva, kapalná paliva a 

elektřinu. Podíl používání jednotlivých energií nelze stanovit, neboť se průběžně mění v závislosti na 

modernizaci domácností, technických možnostech domů i na cenové dostupnosti energií. Novější 

obytná zástavba je již teplofikovaná moderními způsoby, které umožňují efektivně zužit-kovat použité 

energie. Energeticky jsou domy orientovány ve většině případů na pevná paliva, částečně také na 

elektřinu. Příprava jídel je pak orientovaná na plynové (kapalný plyn) nebo elektrické spotřebiče 

v závislosti na technickém vybavení objektů. 

Obec není plynofikována a se zemním plynem není ani v budoucnu uvažováno jako s topným 

médiem. Nově realizované rodinné domy budou řešit vytápění především orientací na pevná paliva. 

Část domácností, případně i některá rekreační zařízení, by mohla k vytápění používat i dřevoplyn, 

vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma, seno apod.). 

 

6. Nakládání s odpady 

a) Zneškodňování komunálního odpadu 

V obci Hartinkov je prováděno nakládání s odpady v souladu Obecně závaznou vyhláškou obce 

Hartinkov č.2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Hartinkově. 
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Sběr komunálního odpadu je prováděn do popelnicových nádob 110 l. Pravidelný svoz 1 x za 14 

dní u trvale bydlících obyvatel a 1 x za měsíc u obyvatel rekreačních objektů je zajišťován specializo-

vanou firmou. V obci je prováděn sběr tříděného odpadu – sklo a plasty. Tříděný odpad je odvážen 

specializovanou firmou dle potřeby. Odvoz nebezpečného odpadu je spolu s velkoobjemovým 

odpadem prováděn v předem stanoveném termínu 2 x ročně specializovanou firmou. 

b) Skládky 

V řešeném území se nenacházejí žádné skládky. 

 

c) Řešení požadavků civilní ochrany  

1. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Není 

v něm ani vyhlášeno záplavové území.  

2. Plochy pro potřeby zón havarijního plánování 

Zájmové území není součástí zón havarijního plánování. 

3. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Organizační ani technické zabezpečení budování individuálních úkrytů není úkolem ani předmětem 

řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci. 

4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem ani předmětem řešení územního 

plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci. 

5. Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Organizační ani technické zabezpečení skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

není úkolem ani předmětem řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci. 

6. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a 
zastavitelná území obce 

Vzhledem k tomu, že v obci není lokalizována a provozována žádná průmyslová výroba ani pro-

vozy, které by mohly způsobit ekologickou havárii a ani se zde nenacházejí žádné skládky nebez-

pečných látek, není nutno vymezovat zóny havarijního plánování. 

7. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není 

úkolem ani předmětem řešení územního plánu. Je řešeno orgány obce ve speciální dokumentaci. 

8. Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území není v současné době známa existence nebezpečných látek. V případě, že tyto 

látky budou v budoucnu na řešeném území skladovány, bude nutno vydat rozhodnutí příslušného dot-

čeného orgánu státní správy, jímž bude obec vázána. 

9. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není předmětem řešení 

územního plánu. Je řešeno orgány obce s využitím Plánu nouzového přežití, který je součástí 

havarijního plánu kraje. 
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d) Občanské vybavení 

Stávající občanská vybavenost v Hartinkově není dostačující, protože většina druhů základní 

občanské vybavenosti chybí a vyžaduje zvýšené saldo dojížďky (zdravotnictví, školství, služby ap.). 

Ostatní občanská vybavenost se nachází převážně v Chornici, Jevíčku a Moravské Třebové, vyšší 

občanská vybavenost potom ve Svitavách.  

Stávající disproporce v některých druzích OV je možno řešit transformací, restrukturalizací a 

intenzifikací stávajících zařízení, případně konverzí stávajících objektů a ploch. Případná potřeba nové 

občanské vybavenosti, resp. její opodstatnění v obci, bude závislé na společenské poptávce, finanč-

ních možnostech a místních nebo vnějších podnikatelských aktivitách. V severovýchodní části obce je 

navržena plocha OS1, určená pro vybudování malého sportovního hřiště. 

Podrobný popis ploch navržených pro občanské vybavení je uveden v kapitole 5. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkce lesa v oddílu: 5.1.b.3 (Plochy občanského vybavení). 

 

e) Veřejná prostranství 

Veřejným prostranstvím se v řešeném území obce Hartinkov vymezují všechny návesní prostory, 

ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Ulice nebo veřejná prostranství budou 

primárně plnit dopravně komunikační funkci, tj. zajišťovat přístup k objektům nebo pozemkům. 

Podrobný popis ploch navržených pro veřejná prostranství je uveden v kapitole 5. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 

funkce lesa v oddílu: 5.1.b.4 (Plochy veřejných prostranství) této textové části Odůvodnění. 

 

3.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. 

a) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití 

Řešené území představuje relativně harmonickou krajinu, v níž ale nacházíme vedle stabilizo-

vaných ploch, reprezentovaných rozsáhlými lesními porosty ohraničujícími celé zastavěné území obce 

a zapojenou krajinnou zelení i plochy silně poznamenané intenzivní zemědělskou velkovýrobou a to 

zejména ornou půdu. 

Podrobný popis koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

změny v jejich využití je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh 

územního plánu a samostatném výkresu A.2.5. Koncepce uspořádání krajiny v grafické části Návrhu,  

v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa v oddílu 5.1.c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3, bodě 

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny této textové části 

Odůvodnění územního plánu, a také níže v této kapitole v oddílu 3.10. Vyhodnocení předpokládaných 

důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (písm. d) Ochrana 

přírody a krajiny, bod 1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny). 

b) Územní systém ekologické stability 

Podrobný popis vymezení a návrhu ploch územního systému ekologické stability je uveden níže 

v této kapitole v oddílu 3.10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve 

vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (písm. d) Ochrana přírody a krajiny, bod 2. Územní 

systém ekologické stability), v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh 
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územního plánu, a také v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa v oddílu: 5.1.b.7 (Lesní plochy) této 

textové části Odůvodnění.  

c) Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi 

Podrobný popis návrhu opatření pro zvýšení prostupnosti krajiny a protierozních opatření je uveden 

v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu, v kapitole 5. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 

určené k plnění funkce lesa v oddílu: 5.1.c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 (bod 2.4. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny) této textové části 

Odůvodnění, a také níže v této kapitole v oddílu 3.10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 

řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (písm. b) Vodní režim). 

d) Rekreace 

Podrobný popis rekreačních aktivit a souvisejícího cestovního ruchu je uveden výše v této kapitole 

v oddílu 3.3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně (písm. c) Rekreace a cestovní ruch), a také níže v této kapitole v oddílu 3.10. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 

rozvoje území (písm. i) Rekreace). 

e) Dobývání nerostů  

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území nerostných surovin. 

V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo ploch pro jeho 

technické zajištění. Další doplňující informace jsou uvedeny níže v oddílu 3.10. Vyhodnocení 

předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, 

písm. a) Horninové prostředí a geologie této textové části Odůvodnění. 

 

3.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení 

podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany kra-

jinného rázu 

a) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v kapitole 6. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v textové části A.1. 

Návrh územního plánu, oddíl 6.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené pro jednotlivé typy ploch, se vztahují vždy 

na všechny plochy daného typu, tj. na plochy stabilizované (stavové) i plochy změn (návrhové). 

Stanovení podmínek vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, v platném znění, zejména § 3 – 19 a z Katalogu jevů závazné metodiky MINIS22, kde jsou 

předepsány jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, které mohou být obsaženy v územním 

plánu. 

b) Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu 

Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu je uvedeno v kapitole 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v 

textové části A.1. Návrh územního plánu, oddíl 6.3. Stanovení podmínek prostorového uspořádání a 
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6.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu.  

Stanovení podmínek vychází z charakteru obce ležící v Zábřežské vrchovině, která je přechodovým 

území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou, západně od výrazné 

etnografické oblasti vlastní (ústřední) Hané a východně od Malé Hané. Hartinkov náleží do oblasti 

západomoravského lidového domu (dům Českomoravské vrchoviny) - třebovsko-svitavského typu. Ze 

západu zde mohly zasahovat vlivy malohanácké lokální formy západomoravského domu z okolí 

Jevíčka, z východu potom vlivy tzv. domu Drahanské vrchoviny. 

Vlastní zástavba obce je kryta a doplňována zelení zahrad, přiléhajících záhumenků a nastupující 

krajinné zeleně v úvozech a na mezích. Obec nemá žádnou významnou vertikální dominantu, pouze 

několik vzrostlých solitérů v obci narušuje výškovou hladinu zástavby, tvořenou převážně 

jednopodlažními objekty. Naopak v interiéru se výrazněji projevuje vliv terénu. Zástavba je tvořena 

solitérními objekty, Je zde možno rozeznat několik typů původní zástavby, ovlivněné velikostí 

pozemků, vlastním uspořádáním i okolními vlivy osídlení. V jižní a východní části obce zůstaly 

(někde alespoň objemově) zachovány původní statky vycházející z tradice původního vierkantelu 

(štítová orientace do ulice a dvorové uspořádání) Na západě a ve středu obce můžeme rozeznat domky 

drobného měřítka a parcelace pozemků (bývalí domkáři). Dalším rozeznatelným typem je novodobá 

zástavba, která nerespektuje žádný z obou výše uvedených typů. Mezi ně patří i objekty bývalé školy a 

bývalého ubytovacího zařízení LZ Svitavy. 

Nová zástavba musí vycházet z charakteru původní zástavby. Zvláštní důraz musí být při 

umisťování nových objektů kladen na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a 

krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by měla být převážně jednopodlažní (v odůvodněných 

případech, zejména s ohledem na okolní zástavbu je přípustná i dvoupodlažní zástavba). 

 

3.7. Vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní 

studií 

V územním plánuje je vymezena jedna plocha (SR4) s povinností zpracování územní studie. Cílem 

územní studie je zpracovat v souladu s územním plánem a požadavky obce územně plánovací podklad 

pro rozhodování v území. Jedná se o plochu vymezenou pro individuální bydlení. Účelem územní 

studie je navrhnout v tomto území podrobné prostorové a objemové podmínky pro výstavbu, včetně 

souvisejících ploch pro zeleň, veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

3.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Územním plánem jsou vymezeny pouze dvě veřejně prospěšné stavby, jimiž jsou navržené čistírny 

odpadních vod na jižním (ČOV 1) a severním (ČOV 2) okraji obce. Nejsou vymezeny žádné plochy 

pro veřejně prospěšná opatření. Na vymezené plochy, určené pro realizaci veřejně prospěšných staveb, 

má Obec Hartinkov předkupní právo. 

 

3.9. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 

pro které lze uplatnit předkupní právo 

Nejsou vymezeny žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 
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3.10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu 

k rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Horninové prostředí a geologie 

Podle mapy radonového rizika (1:50 000) se, k.ú. Hartinkov, nachází v přechodném radonovém 

indexu (3. stupeň z 5). Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje 

přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku, pro konkrétní plochy a stavby, která 

budou provedena v navazujících stavebně správních řízeních. 

V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor, bilancované či chráněné ložiskové území 

nebo prognózní ložisko nerostných surovin. V řešeném území se nenacházejí žádné sesuvy nebo 

poddolovaná území. V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro těžbu nerostných surovin. 

b) Vodní režim 

1. Současný stav 

Katastrálním územím Hartinkov prochází rozvodnice povodí vodních toků Nectava a Třebůvka. 

Západní a jihozápadní část katastrálního území je spádována do povodí vodního toku Nectava, 

severní, východní a jihovýchodní část katastrálního území je spádována do povodí vodního toku 

Třebůvka. 

Zastavěným územím obce Hartinkov, ve směru severovýchod - jihozápad protéká bezejmenný 

vodní tok, přítok bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Nectava. Bezejmenný 

pravostranný přítok vodního toku Nectava tvoří část jižní hranice katastrálního území Hartinkov. V 

západní části katastrálního území Hartinkov se nacházejí horní úseky bezejmenného pravostranného 

přítoku vodního toku Nectava, protékajícího dále obcí Vrážné. Severní částí zastavěného území obce 

Hartinkov, ve směru jihozápad - severovýchod protéká bezejmenný pravostranný přítok vodního toku 

Třebůvka (Maratovského potoka) se svými levostrannými přítoky. Jihovýchodní, východní a 

severovýchodní částí katastrálního území Hartinkov protéká vodní tok Věžnice - pravostranný přítok 

Třebůvky se svými levostrannými přítoky, který tvoří část jižní a východní hranice katastrálního 

území Hartinkov. 

Všechny vodní toky, které protékají katastrálním územím Hartinkov, jsou ve správě Lesů ČR s.p., 

správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk. Správce 

vodních toků může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím 

projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše 

v šířce do 6 m od břehové čáry. Správce vodních toků neuvažuje s žádnými úpravami, vyjma běžné 

údržby, která spočívá v čištění dna upravených úseků koryt a v probírce břehových porostů. 

V zastavěném území obce se nacházejí dvě umělé vodní plochy, sloužící jako požární nádrže. Do 

požární nádrže, která je situována v centru obce, v povodí vodního toku Nectava, je samostatným 

vodovodním řadem přiváděna voda ze studny, umístěné v těsné blízkosti místní kapličky. 

2. Navrhované řešení 

V části řešeného území, zejména severně a jižně od obce, kde se velmi silně projevuje vodní eroze, 

musí být zajištěna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být 

realizováno zakládání nových ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, 

vytvářejících jednak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné 

plochy polí. Rozsáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést 

diverzifikaci zemědělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním 

ekologické stability. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy označeny jako plochy vyžadující 

změnu nebo úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje.  

Tak aby došlo ke skutečnému zlepšení stávajícího, v mnoha případech neutěšeného stavu, musí 

dojít k realizaci konkrétních opatření v území. Stále totiž přetrvává velmi intenzivní využívání země-

dělské půdy s cílem maximalizace zisků. Nadále přetrvává trend tento princip nijak neměnit, a naopak 
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udržet stávající stav do nejdéle. I proto zde zůstává stále zaorána celá řada původních polních cest, 

jsou stále přiorávány potoční nivy až k břehovým hranám, a tam, kde by měla být vytvořena proti-

erozní opatření, zůstávají zachovány obrovské hony orné půdy, které lze právě pro jejich velikost a 

celistvost velmi výhodně obdělávat velkou zemědělskou technikou. 

K zamezení negativního ovlivňování kvality povrchových i pozemních vod, je navržena koncepce 

odkanalizování celého řešeného území, která je v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací Pardubického kraje. Navržené řešení je podrobně výše popsáno v oddílu b) Technická 

infrastruktura – odkanalizování této textové části Odůvodnění – viz výše. 

Realizací navrženého rozvoje (urbanizace) území nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních vod, 

obzvlášť těch, které jsou zdroji pitné vody.  

Navržený regulativ (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití) pro 

Plochy vodní a vodohospodářské umožňuje ve vhodných úsecích vodních toků realizaci malých 

retenčních nádrží s cílem zlepšení vodních poměrů v krajině a zadržení přívalových srážek 

V terénní depresi pod studnou S1 vodovodního systému obce Hartinkov je navržena vodní plocha 

W1, která bude sloužit k zachycení vod z bezpečnostního přepadu studny. 

c) hygiena životního prostředí 

1. Ovzduší 

Pardubický kraj má zpracovaný Program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Pardubického 

kraje. Dle analýz se obec Hartinkov nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V řešeném 

území se nenachází žádný větší zdroj znečišťování ovzduší. Menšími místními zdroji znečištění jsou 

lokální topidla na tuhá paliva. Pro zlepšení kvality ovzduší bude nutno používat ekologicky vhodná 

paliva, případně využívat dřevoplyn, vznikající rozkladem biomasy (dřevěné štěpky, sláma apod.). Při 

ostatní činnosti v území (např. při umisťování nových provozoven) musí být v navazujících správních 

řízeních zajištěna a učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke zvyšování emisní zátěže v území. 

2. Vlivy dopravy 

Zastavěným územím obce prochází málo frekventovaná silnice III/373 22. Hluk nepředstavuje 

v řešeném území žádný významnější problém. Také emisní zátěž nedosahuje limitních hodnot. 

V případě zvýšení četnosti silniční dopravy by měly být negativní vlivy dopravy (emise, hluk) 

eliminovány formou stavebních a dispozičních opatření v rámci jednotlivých objektů situovaných 

podél silnice. 

3. Hluk z dopravy 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., jež upravuje 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví pře nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou stanoveny tímto předpisem. Hodnota hluku ve venkovním 

prostoru se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A. Nejvyšší přípustná ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB 

a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k předpisu. 

Denní doba  

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru .................................  +5 dB 

 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah  ......................  +10 dB 

 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací .......................................................................  +20 dB 

Noční doba  

 noční doba .................................................................................................................................  -10 dB 

 noční doba pro hluk ze železnice ................................................................................................  -5 dB 

 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru  ................................  +5 dB 
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 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah   .....................  +10 dB 

 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací .......................................................................  +20 dB 
 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídel-

ních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 

1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Pro potřeby 

zpracování územního plánu byly použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy Metodické poky-

ny, zpracované VÚVA Praha - urbanistické pracoviště Brno v roce 1991.  

Přestože není k dispozici sčítání silniční dopravy v obci, lze na základě odborného odhadu říci, že 

hlukové hladiny v obytné zástavbě nedosahují limitních hodnot. 

 

d) Ochrana přírody a krajiny 

1. Ochrana a tvorba přírody a krajiny  

V řešení územního plánu jsou plně respektovány limity vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (ochrana vodních toků a ploch, územní systém ekologické stability krajiny), 

zákona o ochraně životního prostředí a dalších zákonných předpisů.  

Ve vymezených částech řešeného území, označených jako plochy vyžadující změnu nebo úpravu 

způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje, je možno realizovat posílení prvků krajinné 

zeleně liniového charakteru, s cíle zajištění integrálního provázání prvků zeleně v návaznosti na 

stávající segmenty zeleně a prvky ÚSES. S cílem zvyšování ekologické stability území. Realizace 

uvedených opatření v takto vymezených plochách by měla mít i kladný vliv na krajinný ráz.  

Vzhledem k tomu, že se navržené řešení dotýká zejména nezastavěné části řešeného území, bude 

mít pozitivní vliv na vytváření příznivě životní prostředí včetně zvyšování jeho kvality, a současně ni-

jak negativně neovlivní hospodářský ani sociální rozvoj. Podrobný popis řešení ochrany přírody a kra-

jiny je uveden v kapitole 5. Koncepce uspořádání krajiny v textové části A.1. Návrh územního plánu.  

 

2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)  

a) Základní východiska a širší vztahy  

Základním podkladem pro tvorbu ÚSES v zájmovém území byl ÚTP nadregionální a regionální 

ÚSES ČR (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno, 1996). Z hlediska širších vztahů 

prochází západním okrajem katastrálního území trasa nadregionálního biokoridoru K 92 [K82 – 

Vojenský (Repešský) žleb] propojující v zájmovém území regionální biocentra: Nectavské údolí (277), 

Hartinkov (355), Pod Lískovcem (395). Z východu se na NRBK K92 připojuje regionální biokoridor 

RK 1425 [Hartinkov – Špraněk]. 

b) Návrh lokálního územního systému ekologické stability 

Na výše uvedený regionální ÚSES (v měřítku 1:50000) hierarchicky navazuje lokální ÚSES, který 

má v celém systému ekologické stability specifické postavení. Stabilizačním působením biocenter, 

biokoridorů a interakčních prvků na okolní ekologicky méně stabilní území zabezpečuje provázanost a 

funkčnost celého ÚSES. Tato síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny je základním kamenem 

vyšších systémů a zároveň plní i funkci genetické zásobárny ke spontánnímu uchovávání regionálního 

genofondu volně žijících organismů.  

Generel lokálního ÚSES pro k.ú. Hartinkov a navazující území zpracovala Státní meliorační správa 

Brno, regionální kancelář v Hradci Králové (Generel ÚSES v k.ú. Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, 

Březinky, Zálesí, Vysoká, Hartinkov, Chornice, Vrážné a Víska u Jevíčka, 1993). V r. 2001 zpracovala 

firma Löw a spol. Brno celookresní generel ÚSES, do něhož byl zapracován výše uvedený UTP a 

zároveň proběhla aktualizace lokálního ÚSES. V ZÚR PK byla provedena úprav a vymezení RBC 

Hartinkov, které oproti předcházejícímu vymezení již nezasahuje do k.ú. Hartinkov, ale je vymezeno 

severně od něj na k.ú. Vranová Lhota. 
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Na západním okraji k.ú. Hartinkov je vymezena trasa nadregionálního biokoridoru K 92 s vlože-

nými lokálními biocentry (LBC) Štěbelík a Ousov. Na SV okraji řešeného území byla vymezena dílčí 

část regionálního biokoridoru (RBK) RK 1525 se zde vloženým lokálním biocentrem U Svaté Anny. 

V JV části a na JV okraji k.ú. Hartinkov jsou vedeny dvě trasy lokálních biokoridorů propojující: RBC 

355 Hartinkov s LBC V Končinách  a LBC U Svaté Anny s LBC Končinách. Za jižním a JZ okrajem 

k.ú. Hartinkov je vedena trasa nefunkčního biokoridoru s vloženým lokálním biocentrem. 

c) Krajinný ráz  

Zájmové území představuje relativně harmonickou krajinu, v níž ale nacházíme vedle stabilizo-

vaných ploch, reprezentovaných rozsáhlými lesními porosty ohraničujícími celé zastavěné území obce 

a zapojenou krajinnou zelení i plochy silně poznamenané intenzivní zemědělskou velkovýrobou a to 

zejména ornou půdu. Vlastní zástavba je lokalizována v centrální části katastru a je prostoupena 

vysokým podílem užitkové zeleně (zahrady, sady) se zastoupením přírodních druhů dřevin jako jsou 

zejména lípy. Je patrný výrazný rozdíl mezi degradovaným velkoplošným zemědělským půdním 

fondem na straně jedné a zelení proloženou zástavbou s navazující členitou drobnou držbou a 

zapojenými liniemi dřevin. Na relativně malé ploše katastru tak dochází k prostřídání harmonické 

krajiny s významnými krajinnými prvky a agrární krajinou zcela pozměněnou člověkem, unifikovanou 

do podoby monobloků orné půdy. 

V části zemědělsky využívaného území, tj. zejména  území severně od obce a v jižní části 

katastrálního území, musí dojít ke zvýšení diverzity, zejména ve prospěch travních porostů a liniové 

zeleně, které zde v současnosti prakticky chybí. Poloha řešeného území v Přírodním parku Bohdalov – 

Hartinkov má významný rekreační potenciál zejména v oblasti cykloturistiky. Vzhledem k této poloze 

obce a zachovalé síti polních cest je účelné dále zvyšovat prostupnost území, z něhož se nabízejí 

krásné panoramatické pohledy na okolní krajinu. 

Navržené řešení je konsensem umožňujícím jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a 

tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání úze-

mí v nezastavěném (krajinném) prostředí musí vycházet z principu udržitelného rozvoje, musí být 

preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné redukovat 

konjunkturální exploatační trendy na nekoordinované zastavovaní území, současně je třeba zachovat 

základní produkční funkce území. 

V severní části katastru a tam kde nebude docházet k rozvoji urbanizace území, je třeba uvažovat 

přinejmenším s udržením stávajícího stavu. Ve zbývající, zejména jižní části katastru musí dojít 

k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména 

obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě blízkých vegetačních prvků.  

Dle ZÚR PK je cílovou charakteristikou krajiny v řešeném území obce Hartinkov kombinace 

krajiny lesní (plochy řešeného území tvořené lesními porosty) a krajina lesozemědělská (zbývající část 

řešeného území). ZÚR PK stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 

Krajina lesní 

 lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a výsadbou 

jehličnatých monokultur (není předmětem řešení ÚP, ale LHP)  

 zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění 

krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa (je 

plně respektováno)  

 zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a 

dopravní infrastruktury (je respektováno)  

 eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb zejména 

vertikálních a liniových (je respektováno)  
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Krajina lesozemědělská 

 lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika 

poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením (není předmětem řešení ÚP, ale LHP) 

 zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při 

zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor 

ploch lesa (je respektováno)  

 zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a 

dopravní infrastruktury (na plochách PUPFL je východně od obce navržena plocha pro čistírnu 

odpadních vod, vzhledem k územním a terénním podmínkám, nelze zvolit alternativní řešení) 

 chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl 

zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch (je respektováno)  

 rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení 

únosnosti krajiny (není navrhováno)  
 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa (PUPFL) 

Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde nevyskytují nejprodukčnější zemědělské půdy I. a II. 

třídou ochrany ZPF, ale pouze půdy zařazené do IV. a V. třídy přednosti ochrany ZPF. Návrhem 

územního plánu nedojde k  záboru PUPFL. Podrobné zdůvodnění záborů půdního fondu je uvedeno 

v kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části Odůvodnění.  

f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Navržené řešení vyvolává požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Nová dopravní infrastruktura vychází zejména z požadavků na zajištění obsluhy území, které je 

navrženo pro plochy smíšené obytné. Navržená technická infrastruktura (zásobování vodou, 

odkanalizování, zásobování energiemi, likvidace odpadů) vychází z navrženého koncepčního rozvoje 

řešeného území a navazuje na stávající nebo již dříve navržené sítě technického vybavení. Bez rozvoje 

dopravní a technické infrastruktury nelze uvažovat o hospodářském a sociálním rozvoji.  

g) Sociodemografické podmínky 

Navržené řešení naplňuje požadavky na zajištění udržitelného rozvoje území, protože vytváří dobré 

předpoklady pro zachování, obnovu a rozvíjení příznivého životního prostředí (ochrana životního 

prostředí, ochrana přírody, krajiny a krajinného rázu, optimalizuje nároky na zábory půdního fondu) a 

současně vytváří podmínky pro pozitivní demografický vývoj (nárůst počtu obyvatel), zlepšování a 

rozvoj mimopracovních aktivit (sport, rekreace, turistika a cestovní ruch), zvyšování zaměstnanosti 

(rozvoj služeb) a hospodářský rozvoj obce (doprava, technická infrastruktura). 

h) Bydlení  

Počet obyvatel v Hartinkově v letech 1961 až 2001 poklesl o 78 obyvatel (ze 146 na 68) a tento 

nepříznivý trend pokračuje i nadále (52 obyvatel na počátku r. 2011). Přestože mezi lety 1991 - 2001 

došlo k jeho citelnému zpomalení, data z roku 2011 dokládají novou poklesovou akceleraci (úbytek o 

16 obyvatel za 10 let, tj. pokles o více než jednu čtvrtinu oproti roku 2001). Podrobně viz výše 

demografická analýza na str. 10). Hlavním důvodem je skutečnost, že více než polovina všech objektů 

bytového fondu (33 ze 64) je užívána k rekreaci. Vývoj počtu obyvatel bude záviset jednak na věkové 

struktuře obyvatelstva (přirozená obměna), ale také na migračních tendencích, kdy je žádoucí imigrace 

do sídla. Důležitou roli zde bude mít přirozený pohyb obyvatelstva, prioritně reprezentovaný 

dojížďkou za prací. S tím bezprostředně souvisí nároky na bydlení a odpovídající občanské vybavení. 

Aktivní bilance stěhování obyvatelstva bude klíčovou pro další nárůst obyvatelstva. V územním plánu 

jsou navrženy dostatečně dimenzované plochy pro bydlení. Jako optimální cílová velikost Hartinkova 

je uvažováno sídlo s celkovým počtem 100 obyvatel.  
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i) Rekreace 

Řešené území má velmi dobré předpoklady pro rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky, jízdy na koni a 

v zimě zejména pro běžecké lyžování. Mimo zastavěné území byly územním plánem vytvořeny 

podmínky umožňující zvýšení prostupnost krajiny. V řešení územního plánu lze uvažovat se vznikem 

nových zařízení volného cestovního ruchu jak formou konverze stávajících nevyužívaných objektů, 

tak výstavbou nových zřízení. V rámci navržených ploch smíšených obytných – rekreačních, lze 

realizovat také nové objekty rodinné (individuální) rekreace. S výjimkou plochy RI1, která je 

dostavbou, nejsou navrženy žádné další plochy pro rodinnou rekreaci.  

j) Hospodářské podmínky 

V Hartinkově se nenachází žádné výrobní zařízení. Vzhledem ke své poloze nemá obec Hartinkov 

vhodné podmínky pro rozvoj výrobní funkce nad rámec místních podnikatelských aktivit. Případná 

potřeba a nárůst počtu pracovních sil v obci budou závislé na celkovém oživování ekonomiky a 

rozvoji celého zájmového území a regionu. Nerušící a neobtěžující podnikatelskou činnost lze v 

souladu se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití případně umisťovat 

přímo do ploch obytné zástavby. 

 

4. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a 
informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

4.1. Posouzení výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Hartinkov nebyl vznesen požadavek na vyhodno-

cení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

4.2. Informace o způsobu respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí 

V průběhu projednávání zadání Územního plánu Hartinkov nebyl vznesen požadavek na vyhodno-

cení vlivů navrženého řešení na životní prostředí. 
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5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

5.1. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Územní plán s územím nezachází svévolně, ale plánuje jeho využití. Cílem územního plánování je 

vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje spole-

čenský a hospodářský potenciál rozvoje. Při tvorbě územního plánu a vymezování nových ploch pro 

zastavění, nelze používat pouze jednoduchou matematiku. Každé území se vyvíjí v prostoru a čase, v 

závislosti na vývoji celé společnosti, proto nelze specifikovat, kdy a jaké podobě bude zastavěno. 

Každý územní plán je jakousi vizí toho, jak by území mohlo vypadat, pokud by byly naplněny před-

poklady, vycházející z dat a znalostí v době jeho vzniku. Jen velmi obtížně lze predikovat vývoj území 

na desítky let dopředu. Obecně se uvádí, že územní plán je dokumentací se střednědobým hori-

zontem, tj. 10 – 15 let. V každém územním plánu se vymezují (zastavitelné) plochy, které by měly 

(mohly) být realizovány právě ve výše uvedeném střednědobém horizontu, resp. v době trvání 

platnosti územního plánu. Územní plán totiž nemůže být dle platné legislativy zrušen, ale pouze 

nahrazen novým územním plánem. Ze schváleného zadání ÚP Hartinkov nevyplynul požadavek na 

zpracování konceptu řešení územního plánu. Naproti tomu byl ale ze strany Obce Hartinkov vznesen 

požadavek na prověření všech disponibilních ploch, které vycházejí jak z požadavků jednotlivých 

vlastníků pozemků, tak Obce Hartinkov, s výjimkou těch dříve uvažovaných ploch, které byly 

vyloučeny již v rámci projednávání zadání ÚP. 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.13/1994 Sb. a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/96, 

jimiž se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Základním garantem 

ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit 

k posouzení předpokládaného odnětí zemědělské půdy pro účely návrhu Územního plánu Hartinkov. 

Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je výkres B.2.3 (Výkres předpokládaných 

záborů půdního fondu) a také text ve výše uvedených kapitolách 1 až 3. 

a) Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ 

Co se týká půdního pokryvu, převládají kambizemě (často kyselé), v nivách vodních toků nivní 

půdy, většinou zamokřené a oglejené. Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde nevyskytují 

nejprodukčnější zemědělské půdy I. a II. třídou ochrany ZPF, ale pouze půdy zařazené do IV. a V. 

třídy přednosti ochrany ZPF. Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, se 

nachází na zemědělských půdách zařazených do BPEJ: 

 7.27.14 (IV) 
9
, 7.37.16 (V), 7.37.46 (V), 7.37.56 (V), 7.48.14 (V) 

Tab. B.5.1. Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek 

HPJ Charakteristika 

27 
Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a usazeninách karpatského flyše, 

lehké až lehčí středně těžké, s malou vododržností 

37 
Mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v 

hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí) 

48 
Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltov-

cích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 

                                                           
9
 V závorce za kódem BPEJ je vždy uvedena i třída ochrany ZPF dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
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b) Zdůvodnění lokalit navržených pro odnětí ze ZPF 

1. Plochy smíšené obytné - rekreační 

S ohledem na stávající polyfunkční charakter využívání zastavěného území, kdy je více než 

polovina bytového fondu využívána k rekreačním účelům, nejsou v územním plánu navrhovány 

samostatné plochy tzv. čistého bydlení (individuální bydlení v rodinných domech), ale plochy smíšené 

obytné – rekreační, kde je kromě bydlení přípustná také rodinná (individuální) rekreace a také zařízení 

občanské vybavenosti a služeb. 

Nová výstavba je v obci Hartinkov přednostně směřována do proluk ve stávající zástavbě (plochy 

smíšené obytné SR2, SR5 a SR6). S ohledem na stísněné prostorové poměry a relativně kompaktní 

charakter zástavby obce, neumožňující její další zahušťování bez rizika narušení stávajícího 

charakteru zástavby, je část navržených ploch umisťována také na její okraje. Jedná se o nové lokality 

na jihozápadním (plochy SR1, SR3) a severozápadním (plocha SR4) okraji obytné zástavby. Další 

kapacity v rozšiřování a zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by 

měla být rekonstruována a modernizována. 

Tab. B.5.2. Přehled navržených ploch smíšených obytných – rekreačních 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh (index plochy) 

1 kreaci 0,390 Jihozápad  Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

2 SR2 0,476 Jihozápad Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

3 SR3 0,384 Západ Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

4 SR4 1,830 Západ Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

5 SR5 0,154 Severovýchod  Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

6 SR6 0,412 Severovýchod Pl. smíšené obytné -  rekreační (SR) 

 celkem 3,646   

 

2. Plochy rekreace 

Na severním okraji obce je navržena plocha RI1 pro rodinnou (individuální) rekreaci. Jedná se o 

dostavbu proluky navazující na stávající plochy rodinné rekreace. 

Tab. B.5.3. Přehled navržených ploch rekreace 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh (index plochy) 

1 RI1 0,164 Sever 
Plochy rekreace - stavby pro 

rodinnou rekreaci (RI) 

 celkem 0,164   

 

3. Plochy občanského vybavení 

V územním plánu je navržena plocha OS1 pro vybudování malého univerzálního sportovního hřiště 

na severním okraji obce. Jedná se o dlouhodobý záměr obce. Realizace hřiště by měla vyřešit 

přetrvávající deficit sportovních ploch v řešeném území. 

Tab. B.5.4. Přehled navržených ploch občanského vybavení 

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh (index plochy) 

1 OS1 0,210 Sever 
Plochy občanského vybavení – 

tělovýchova a sport (SO) 

 celkem 0,210   
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4. Plochy veřejných prostranství 

Na severozápadním okraji obce je navržena plocha PV1 pro veřejné prostranství, která bude 

zajišťovat dopravní a technickou obsluhu navržené plochy smíšené obytné – rekreační SR4. 

Tab. B.5.5. Přehled navržených ploch veřejných prostranství 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel Druh (index plochy) 

1 PV1 0,168 Uliční prostranství Plochy veřejných prostranství (PV) 

 celkem 0,168   

 

5. Plochy technické infrastruktury 

Na jihozápadním okraji obce je navržena plocha Ti1, určená pro realizaci čistírny odpadních vod 

ČOV I, která bude situována na pravém břehu bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku 

Nectava. Na severovýchodním okraji obce je navržena plocha Ti2, určená pro realizaci čistírny 

odpadních vod ČOV II, která bude situována na pravém břehu bezejmenného pravostranného přítoku 

vodního toku Třebůvka. 

Tab. B.5.6. Přehled navržených ploch technické infrastruktury 

Poř. č. Označení Plocha v ha Účel /TI Druh (index plochy) 

1 Ti1 0,020 ČOV I Plochy technické infrastruktury (TI) 

2 Ti2 0,013 ČOV II Plochy technické infrastruktury (TI) 

 celkem 0,033   

 

6. Vodní a vodohospodářské plochy 

V terénní depresi pod studnou S1 vodovodního systému obce Hartinkov je navržena vodní plocha 

W1, která bude sloužit k zachycení vod z bezpečnostního přepadu studny. 

Tab. B.5.7. Přehled navržených vodních a vodohospodářských ploch  

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh (index plochy) 

1 W1 0,074 Západ Pl. vodní a vodohospodářské (W) 

 celkem 0,074   

 

7. Lesní plochy 

V severozápadní části katastrálního území jsou navrženy tři plochy, určené pro lesní plochy, 

s cílem dolesnění lesních enkláv, umožňující efektivnější lesní hospodaření. 

Tab. B.5.8. Přehled navržených lesních ploch  

Poř. č. Označení Plocha v ha Lokalita Druh (index plochy) 

1 NL1 0,323 Na Ousovech Plochy lesní (NL) 

2 NL2 0,289 Na Ousovech Plochy lesní (NL) 

3 NL3 0,128 Na Ousovech Plochy lesní (NL) 

 celkem 0,740   

 

8. Celková bilance ploch 

V následující tabulce je uvedena sumární bilance navrhovaných ploch. Podrobné vyhodnocení je 

v samostatné tabulkové části této textové části Odůvodnění. 
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Tab. B.5.9. Celková plocha záboru půdního fondu v k.ú. Hartinkov 

Poř. č. Druh funkční plochy Index plochy Plocha záboru v ha 

1 Plochy smíšené obytné – rekreační SR 3,646 

2 Plochy rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci RI 0,164 

3 Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS 0,210 

4 Plochy veřejných prostranství PV 0,168 

5 Plochy technické infrastruktury TI 0,033 

6 Plochy vodní a vodohospodářské W 0,074 

7 Plochy lesní NL 0,740 

 Celkem  5,035 

 

c) Souhrnné vyhodnocení dle přílohy č. 3 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na zemědělský půdní fond 

vychází z Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. 

1. Grafické znázornění záboru ZPF 

Grafické znázornění záboru zemědělského půdního fondu je ve výkrese B.2.3. Výkres 

předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:5000. 

2.1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch 

Údaje o rozsahu požadovaných ploch, půdně ekologických jednotek a do tříd ochrany ZPF jsou 

obsaženy v samostatné tabulkové části této přílohy - viz dále. 

2.2. Údaje o investicích do půdy 

Ve správním území obce Hartinkov byly provedeny investice do půdy, jimiž jsou odvodnění po-

zemků (meliorace). Řešení územního plánu se těchto investic do půdy nijak nedotýká. 

2.3. Údaje o areálech a zařízeních zemědělské prvovýroby 

V Hartinkově se v současnosti nenachází žádné zařízení zemědělské výroby, působí zde pouze 

několik soukromých zemědělců. Zemědělský půdní fond v k.ú. Hartinkov obhospodařuje Chornická 

a.s. 

2.4. Uspořádání zemědělského půdního fondu a ekologická stabilita krajiny 

Zájmové území představuje relativně harmonickou krajinu, v níž ale nacházíme vedle stabilizo-

vaných ploch, reprezentovaných rozsáhlými lesními porosty ohraničujícími celé zastavěné území obce 

a zapojenou krajinnou zelení i plochy silně poznamenané intenzivní zemědělskou velkovýrobou a to 

zejména ornou půdu. 

Katastrální území Hartinkova bylo v minulosti částečně odlesněno. Přibližně 28 % katastrálního 

území je zemědělsky využíváno, přičemž pouze 17 % z celkové výměry tvoří orná půda a 9,5 % louky 

a pastviny. Zatravněné sady, zahrady, maloplošné louky a záhumenky jsou vesměs soustředěny kolem 

sídla. K důležitým problémům řešeného území patří vodní eroze, která významným způsobem snižuje 

půdní úrodnost a kvalitu životního prostředí obecně. Na ekologicky nestabilních plochách agrárních 

monokultur se pouze v minimální míře uchovaly prvky zpomalující povrchový odtok vod a 

umožňující jejich vsáknutí, které mají současně i významné ekologicky stabilizující a krajinotvorné 

funkce (meze, žleby, úvozy, polní komunikace s doprovodnou zelení, zatravněné úpady apod.). 

Intenzivní zemědělská velkovýroba se zde projevila výrazně narušením živých i neživých složek 

krajiny. Bloky orné půdy, kterou svou velikostí značně přesahují přirozené půdně-stanovištní 

podmínky, trpí vodní erozí. Značně poklesla schopnost půd jímat vodu vzhledem k plošnému zhutnění 

půdy těžkou mechanizací. Přes všechny negativní rysy se v zájmovém území dochoval značný počet 

segmentů se zvýšenými krajinnými hodnotami a charakteristickým krajinným rázem, které vytvářejí 

dobrý předpoklad pro regeneraci krajiny jako celku. 
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Ekologická stabilita výše uvedených ploch přechází od stupně 2 - malá až velmi malá (1 - plochy 

orné půdy) přes stupeň 3 - středně stabilní (extenzívní louky, liniová dřevinná společenstva), až po 

velmi stabilní - stupeň 4 a nejstabilnější (lesní porosty s přirozenou druhovou skladbou). Uprostřed 

katastrálního území se nachází vlastní sídelní útvar. Jedná se o urbanizované plochy s větším či 

menším zastoupením zeleně, případně o plochy bez vegetace, které je možno charakterizovat jako 

plochy ekologicky málo stabilní až nestabilní (stupeň 1 - 0). Tyto plochy přecházejí v zemědělsky 

velkovýrobně obhospodařované plochy orné půdy. Z hlediska ochrany a vytváření přirozeného 

genofondu krajiny má řešené velmi dobré podmínky.  

Navržené řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a 

přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezasta-

věném (krajinném) prostředí vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Prioritně musí být prefe-

rována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné dosáhnout vyváže-

nosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi, eliminovat ekologické zátěže a současně je třeba 

zachovat základní produkční funkce území.  

V části řešeného území dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila 

potenciální schopnost přirozené obnovy. V těch částech, kde nebude docházet k rozvoji urbanizace 

území a zejména v severní polovině katastru, je třeba uvažovat přinejmenším s udržením stávajícího 

stavu. V jižní polovině řešeného územní by ale mělo dojít k obnově a zlepšení funkčnosti krajiny, což 

bude vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovu přirozeného vodního režimu a přírodě 

blízkých vegetačních prvků. Cílem je zvýšení podílu přírodních a přírodě blízkých prvků (nelesní 

zeleň, zvodněné enklávy, malé vodní plochy, trvalé travní porosty) a postupná náhrada stanovištně 

nepůvodních druhů dřevin v lesích i mimo les. 

V celém řešeném území se velmi silně projevuje jak vodní, tak větrná eroze. Proto musí být zajiš-

těna důsledná ochrana stávajících prvků a segmentů krajinné zeleně a současně musí být realizováno 

zakládání navržených ekologicky stabilních porostů převážně liniového charakteru, vytvářejících jed-

nak protierozní opatření, jednak opticky rozčleňující stávající nedělené nadměrné plochy polí. Roz-

sáhlé zemědělské celky nesmí být dále zvětšovány, naopak je žádoucí provést diverzifikaci země-

dělského půdního fondu s vytvářením protierozních bariér a celkovým zvyšováním ekologické stabi-

lity. V grafické části dokumentace jsou tyto plochy vymezeny jako plochy vyžadující změnu nebo 

úpravu způsobu obhospodařování dle zásad udržitelného rozvoje. 

Navrženým řešením nedojde ke ztížení velkovýrobně obhospodařování ploch ZPF. Pokud řešením 

územního plánu vznikají samostatné pásy ZPF, jejich šířka se pohybuje vždy v řádech několika 

desítek nebo set metrů, které je možno obhospodařovat i velkou zemědělskou technikou. 

2.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území  

V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měřítku 1:5000 vyznačena hranice 

katastrálního území Hartinkov. 

2.6. Zdůvodnění navrženého řešení 

Navrhované plochy určené pro smíšenou obytovou výstavbu, rekreaci, občanskou vybavenost a 

technickou infrastrukturu vycházejí z koncepce urbanistického řešení celého sídla, závazných územně 

technických a plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů a organizací.  

Obec Hartinkov v současnosti nemá dostatek vhodných ploch pro výstavbu nových bytových 

jednotek. Přitom je ze strany potenciálních stavebníků zájem o výstavbu v obci. Bydlení je spolu s 

možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších stabili-

začních faktorů obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že stávající bytový fond není dostupný (nebo je jen 

obtížně dostupný) pro nové zájemce, bude stabilizace nového obyvatelstva závislá právě na nové 

výstavbě bytů. Návrhem územního plánu je uvažováno větší navýšení ploch určených pro bydlení. 

Navržené rezervy by měly zajistit pokrytí potřeby zejména místních žadatelů. Realizací navržených 

ploch nedojde pouze k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu (viz grafická část 

dokumentace: B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a samostatná tabulková část této 

části Odůvodnění), protože se celé řešené území i nachází na plochách, které jsou zařazeny do IV a V. 



OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN HARTINKOV 

51 

třídy ochrany ZPF. V rámci procesu zpracování územního plánu byly prověřeny i další potenciální 

plochy, přičemž předložené řešení se jeví z pohledu zájmů obce jako optimální. 

Opodstatněnost výše bilancovaných navržených vyplývá jednak ze schváleného zadání (podrobně 

viz kapitola 2. Údaje o splnění zadání této textové části B.1. Odůvodnění), demografické analýzy (str. 

10 - 12 této textové části B.1. Odůvodnění) a vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 

zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území (str. 23 - 28 této textové části B.1. Odů-

vodnění). Podrobné odůvodnění je uvedeno také v této kapitole na str. 29 - 31, viz výše.  

2.7. Znázornění hranic a průběhu současně zastavěného a zastavitelného území, hranice 
pozemkové držby 

Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, 

písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 1.3.2011 a navržená hranice zastavitelných ploch. 

V Hlavním výkrese jsou zároveň znázorněny plochy ZPF s rozlišením, zda se jedná o velkovýrobně 

(plochy zemědělské označené indexem: NZ) nebo malovýrobně (plochy soukromé zeleně označené 

indexem: ZS) obhospodařované plochy ZPF. 

3. Hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území 

V řešeném území obce Hartinkov se nenachází žádný dobývací prostor, nebo ložiskové území 

nerostných surovin. V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy pro dobývání ložisek nerostů 

nebo ploch pro jeho technické zajištění 

 

5.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

a) Základní údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa 

Lesy v řešeném území obce Hartinkov jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa do přírodní 

lesní oblasti (PLO) 30 – Drahanská vrchovina. V k.ú. Hartinkov se nalézá 349   ha vedených jako lesní 

půda (pozemky určené k plnění funkcí lesa – PUPFL), což představuje lesnatost 68,5 %. Tři čtvrtiny 

lesů v řešeném území patří do kategorie lesů hospodářských (78,4 %) a zbývající část (25,2 %) do 

kategorie lesa zvláštního určení. 

Lesní porosty se nacházejí v severní, jihozápadní a jihovýchodní části katastru. Jedná se především 

o různověké listnaté a smíšené lesy s převahou buku doplněné dubem, habrem, lípou jejichž 

ekologická stabilita je střední až velmi stabilní. Částečné zastoupení zde mají i smrkové monokultury. 

Tyto porosty jsou navíc propojeny navazujícími rozsáhlými lesními celky Ludmírovské vrchoviny, 

což v širším rámci zvyšuje jejich ekologicko-stabilizační a genofondovou schopnost. 

V územním plánu je navrženo zalesnění tří ploch v západní části katastru (plochy L1 – L3, viz výše 

tabulka B.5.8). Část lesních porostů je vymezena jako prvky ÚSES. Ochranné pásmo lesních porostů 

je 50 m od okraje lesa. 

b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení 

Návrhem územního plánu nedojde k žádnému záboru PUPFL.  
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6. Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

6.1. Textová část 

Textová část odůvodnění Územního plánu Hartinkov obsahuje celkem 35 stran. Tabulková část ke 

kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 

pozemky určené k plnění funkce lesa obsahuje celkem 1 stranu. 

6.2. Grafická část 

Grafická část odůvodnění Územního plánu Hartinkov obsahuje celkem 4 výkresy. 

Tab. B.6.1. Obsah grafické části odůvodnění Územního plánu Hartinkov 

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 B.2.1 Širší vztahy 1 : 100 000 

2 B.2.2-1 Koordinační výkres  1 : 5 000 

3 B.2.2-2 Koordinační výkres  1 : 2 000 

4 B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 

 

 

Grafická část odůvodnění Územního plánu Hartinkov je nedílnou součástí tohoto opatření 

obecné povahy jako příloha 
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C. POSOUZENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

1. Postup při pořízení územního plánu 

Záměr 

 Dne 23.11.2010 zastupitelstvo obce Hartinkov rozhodlo o pořízení územního plánu Hartinkov (dále 

ÚP). Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce Ivan 

Doležal.  

 Obec Hartinkov dne 26.11.2010 požádalo MěÚ Moravská Třebová o pořízení ÚP, které je vedeno 

pod č.j. MUMT 34711/2010. 

 Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel územního plánu Ing.arch. Dujka, Zlín se 

kterým byla podepsaná smlouva o dílo. 

Zadání 

 Dne 8.12.2010 bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání ÚP dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu. Na vědomí bylo oznámení doručeno i správcům 

inženýrských sítí, ostatním subjektům a veřejnosti. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední 

desce dne 13.12.2010 a sejmuto dne 18.01.2011 (tj.po dobu 30 dnů).  

 Návrh zadání ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Moravská Třebová na 

odboru výstavby a územního plánování a na OÚ Hartinkov. Dále byly zveřejněny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup na webové adrese: 

 www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/hartinkov 

 Do 14.01.2011 mohly dotčené orgány státní správy a Krajský úřad Pardubického kraje uplatnit své 

požadavky na obsah návrhu zadání. Ve stejné lhůtě mohli uplatnit své podněty sousední obce a 

ostatní své připomínky. 

 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán posuzování vlivů 

na životní prostředí ve svém stanovisku ze dne 06.01.2011, č.j. 88290/2010/OŽPZ/PI dospěl 

k závěru, že k návrhu zadání ÚP není nutno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Dle 

§ 47 odst. 3 stavebního zákona nevyplývá povinnost vypracovat k návrhu ÚP vyhodnocení vlivu 

ÚP na udržitelný rozvoj území. 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené 

ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 03.01.2011pod č.j. 

88303/2010/OŽPZ/Sv.  

 Vyhodnocení požadavků a podnětů k projednání návrhu zadání ÚP bylo zpracováno jako příloha 

A, ve které jsou i pokyny pro úpravu návrhu zadání. 

 Na základě pokynů z přílohy A a vyhodnocení se zastupitelem byl upraven návrh zadání ÚP a byl 

předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení. 

 Zastupitelstvo obce schválilo dne 22.01.2011 návrh zadání ÚP  

 Dne 01.02.2011 byl vyzván zpracovatel ÚP k vyhotovení návrhu. 

Koncept 

 od jeho pořízení bylo již v zadání upuštěno, protože ÚP nemá variantní řešení 

Návrh 

 Projednání návrhu územního plánu bylo provedeno dle § 50 stavebního zákona. Bylo zahájeno dne 

05.08.2011 oznámením o společném jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a 

sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 

30 ti dnů ode dne jednání, tj. do 26.09.2011. Po tuto dobu bylo umožněno uvedeným orgánům 

nahlížet do návrhu ÚP, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravská Třebová, 

http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/moravska-trebova
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odbor výstavby a ÚP a na OÚ Hartinkov. Dále byl návrh zveřejněn i způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 Konání společného jednání s výkladem se mělo uskutečnit dne 25.08.2011 v 10:00 hod. v zasedací 

místnosti Městského úřadu Moravská Třebová. Společného jednání se nezúčastnil žádný 

z pozvaných. 

 Žádný z dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a ani obce, pro které je ÚP pořizován  

nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. 

 Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení 

stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu ÚP – příloha B, ve kterém jsou 

zapracovány požadavky na úpravu návrhu. 

 Dne 12.01.2012 byla zpracována zpráva o projednání návrhu ÚP, která byla včetně příslušných 

příloh předána Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále KÚ Pk) k posouzení. KÚ Pk, odbor 

strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení ÚP posoudil návrh z hlediska zajištění 

koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 

územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo 

vydáno dne 06.02.2012 pod č.j. KrÚ 3005/2012 OSRKEF OUP. 

 Před veřejným projednáním byly požadavky na úpravu návrhu dohodnuty s dotčenými orgány a 

návrh byl upraven. 

 Dne 10.02.2012 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu ÚP, veřejné 

projednávání upraveného a posouzeného návrhu proběhlo dne 30.03.2012 v zasedací místnosti OÚ 

Hartinkov. Návrh byl  vystaven od 13.02.2012 do 30.03.2012 na MěÚ Moravská Třebová a OÚ 

Hartinkov k  veřejnému  nahlédnutí. Součastně byl vystaven způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Nejpozději při veřejném jednání mohl každý uplatnit své připomínky, námitky a 

stanoviska.  

 Po termínu veřejného projednání bylo vypracováno „Vyhodnocení stanovisek a připomínek po 

veřejném projednání návrhu ÚP“ – příloha C, ve které jsou zapracovány případné požadavky na 

úpravu návrhu ÚP.  

 Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a 

předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP Hartinkov. 

 Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne ............. vydalo ÚP formou 

opatření obecné povahy.  

 ÚP Hartinkov nabyl účinnosti dne ................ 

 

2. Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací 

Podrobné vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací je popsáno v kapitole 1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Návrh ÚP Hartinkov je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, tj. s vytvořením vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 

obyvatel území. Návrhem nedochází k zásadní nebo podstatné změně urbanistické koncepce obce a 

jsou respektovány architektonické hodnoty území.  

Nezastavěné území je respektováno a pokud jsou zde navrhovány rozvojové plochy, tak 

v návaznosti na zastavěné území, které vhodně doplňují. Jako rozvojové plochy jsou navrhovány 

plochy smíšené obytné - rekreační, plocha rekreace, plocha občanského vybavení – tělovýchova a 
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sport, plocha veřejných prostranství a  plochy technické infrastruktury. 

Dále jsou zde navrhovány plochy v nezastavěném území pro plochy lesní a plochy vodní a 

vodohospodářské. 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek  

Zadání a návrh ÚP  Hartinkov je zpracován a projednán v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále 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, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

5.1. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle § 50 stavebního 

zákona 

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného 

jednání o návrhu ÚP Hartinkov, které se uskutečnilo dne 25.08.2011 tj. do 26.09.2011.  

Krajský úřad a dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení:  

 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu ÚP Hartinkov (příloha B) - 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha  

5.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle § 52 stavebního 

zákona uplatněných na závěr veřejného projednání 

Dále mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ke dni veřejného projednání upraveného a 

posouzeného návrhu ÚP Hartinkov, které se uskutečnilo dne 30.03.2012 a na závěr veřejného 

projednání mohli uplatnit své stanovisko ke vzneseným připomínkám a námitkám. 

Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení:  

 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání ÚP Hartinkov (příloha C) - je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha   

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu při 

projednávání návrhu ÚP Hartinkov nebyly řešeny. 

 

6. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Území mělo zpracovanou územní studii, v jejíž koncepční kontinuitě je navrhován i nový územní 

plán.  

Zastavěné území je zastavěno tradičním volným způsobem, charakteristickým pro vesnice na 

území Moravsko-Třebovska. V tomto smyslu je zastavěné území již využito a zastavěno. Další volné 

parcely v prolukách nebo větších zahradách většinou nemůžou být zastavěny z důvodu složitých 
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majetkoprávních vztahů, nebo je majitelé nehodlají prodat na výstavbu. Proto je zájmem obce 

vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení, rekreace a výrobu.  

Pokud jsou zde navrhovány nové rozvojové plochy, tak v návaznosti na zastavěné území, které 

vhodně doplňují s ohledem na krajinný ráz a životní prostředí. 

Návrhem je respektováno nezastavěné území a ochrana zemědělského půdního fondu a navrhované 

plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Nejsou vytvářeny 

samostatné enklávy osídlení. 

 

7. Rozhodnutí o námitkách  

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 30.03.2012 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 

veřejnosti uplatnit námitky.  

V určeném termínu nebyla podána žádná námitka 

 

8. Vyhodnocení připomínek 

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 30.03.2012 mohli sousední obce, veřejnost, správci 

inženýrskách sítí a ostatní subjekty uplatnit připomínky. Viz - Vyhodnocení stanovisek a připomínek 

po veřejném projednání ÚP Hartinkov (příloha C) - je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 

povahy jako příloha   
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Zastupitelstvo obce Hartinkov ověřilo, že Územní plánu Hartinkov není v rozporu s Politikou 

územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje 

Pardubického kraje), s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů, nebo se 

stanoviskem krajského úřadu. 

Dokumentace územního plánu Hartinkov, tj. textová a grafická část ÚP a textová a grafická část 

odůvodnění ÚP je v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Městském úřadě Moravská 

Třebová, odboru výstavby a územního plánování a na Obecním úřadě Hartinkov. Dále byla poskytnuta 

Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů. 

 

Poučení 

Proti územnímu plánu Hartinkov vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 

173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek. 

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti 

patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..          …………………….. 

  starosta obce                                         místostarosta obce     

  

 

 

 

 

razítko 
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Tabulka B - Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu ÚP Hartinkov 

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

1 Hasičský 
záchran. sbor Pk, 
Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská 
hygienická 
stanice Pk, 
Svitavy 

Souhlasné stanovisko 
 

KHSPA 11997/2011/HOK-
Sy 
15.9.2011 

3 KÚ Pk, od. 
dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP 
a zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel 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 územně plánovací dokumentace připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 
 
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 (dále jen OOP), tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), 
zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou k předloženému územnímu plánu obce Hartinkov 
zásadní připomínky. 
OOP upozorňuje na skutečnost, že celé území obce Hartinkov leží v přírodním parku 
Bohdalov-Hartínkov. Účelem přírodního parku je zajistit ochranu krajinného rázu daného 
území, tj. ochranu přírodní a estetické hodnoty krajiny. S ohledem na tuto skutečnost je 
nezbytné, aby při návrhu, schvalování a následné realizaci nové výstavby (v rámci ploch 
vymezených územním plánem) byl brán na tuto skutečnost ohled. OOP nic nenamítá proti 
vymezení nových rozvojových ploch, které umožní novou výstavbu a rozvoj obce, avšak tato 
výstavba nesmí nikterak narušit harmonický ráz krajiny. OOP v této souvislosti upozorňuje na 
ustanovení § 12 odst. 2 zákona, dle kterého je k umisťování a povolování staveb, které by 
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto 
konkrétním případě Městského úřadu Moravská Třebová. OOP požaduje, aby tato skutečnost 
byla zmíněna v textové části předloženého územní plánu. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Text bude doplněn za posledním odstavcem v kap. 
6.4. takto: „K umisťování a povolování staveb, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, 
je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.“ 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 3.1.2011 pod č.j. 
88303/2010/OŽPZ/Sv 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Z hlediska §17a písm. a) zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
(dále jen OZPF), v platném znění (dále jen zákon) nemáme k předloženému návrhu 
připomínky. 
Souhlas dle §5 odst. 2 zákona bude vydán po předložení konečného stavu textu, tabulek i 
mapových podkladů a to na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  
Souhlas podle § 5 odst. 2 z.č.334/1992 Sb. byl vydán dne 15.8.2011 pod č.j. KrÚ 
68443/2011/OŽPZ/Bo. 

KrÚ68285/2011/OŽPZ/PI 
23.8.2011 
 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 1 

Bez připomínek – v k.ú. Hartinkov se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin.  
 
 

30679/2011/03100 
8.8.2011 

6 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se   

7 Ministerstvo 
dopravy Praha 

Nevyjádřilo se  
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8 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

K návrhu ÚP Hartinkov Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení §15 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, uvádí, 
že ve svodném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území. 
V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani vlivy důlní činnosti. 
 Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 

828/550/11-Mor 
61775/ENV/11 
5.8.2011 

9 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

Nevyjádřilo se  

10 Vojenská 
ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

V řešeném území se nachází prostory pro létání v malých a přízemních výškách zahrnutý do 
jevu 102 - letiště včetně ochranného pásma viz. pasport č. 75/2009. 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 
Tento regulativ požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu ÚP. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější 
požadavek nebo jejich souběh. 
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 plánovaná 
výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy AČR. 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, rozsáblé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren 
apod.); 
• stavby dálkových kabelových vedení (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů Q 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 dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 

• 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 resortu MO. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Zmíněný regulativ je zapracován v textové části v kap. 
6.5. Požadavky ochrany a bezpečnosti státu.  V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu 
VE. 

6198/11781-ÚP/2011-
1420 
8.9.2011 

11 MěÚ, odbor 
dopravy, Mor. 
Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, OVUP 
památková péče, 
Mor. Třebová 

Nevyjádřil se 
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13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská 
Třebová 

Vodní hospodářství: 

 Vodoprávní úřad Moravská Třebová tímto podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“) uplatňuje stanovisko k návrhu územního plánu obce 
Hartinkov. 

 Podle předložených podkladů má být v obci vybudována nová dešťová kanalizace pro 
odvádění dešťových vod z ploch bydlení smíšené obytné SR1, SR2, SR3 a z plochy 
SR4 se zaústěním kanalizace do bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku 
Nectava. Vodoprávní úřad v této souvislosti upozorňuje na ustanovení § 5 odst. 3 
vodního zákona, ve kterém je uvedeno cit.: „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo 
změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto 
staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným 
znečišťováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování 
nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických 
srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem. 
Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před 
jejich dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání 
stavby.“ Dále vodoprávní úřad upozorňuje na ustanovení § 6 odst. 4 vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve kterém je uvedeno cit.: „Stavby, 
z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
„srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody 
zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich 
nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich 
odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí 
se jednotnou kanalizací.“ Vodoprávní úřad Moravská Třebová s ohledem na výše 
uvedená ustanovení právních předpisů nesouhlasí s odváděním srážkových vod do 
vodního toku a trvá na změně způsobu jejich odvádění, a to tak, že budou zasakovány 
v místě. Odvádění srážkových vod do vodního toku by bylo možné pouze regulovaným 
způsobem po jejich předchozím zadržení, a to za předpokladu, že v územním plánu 
bude jednoznačně prokázáno, že dešťové vody nelze zasakovat v místě. 

 Vodoprávní úřad dále nesouhlasí se způsobem likvidace odpadních vod ze severní části 
obce v jednotné kanalizaci a s vybudováním dešťového oddělovače. Požadujeme 
vybudovat novou splaškovou kanalizaci a dešťové vody likvidovat v místě zasakováním. 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Textová část bude doplněna takto. Do kap. 4.2. b) 
Odkanalizování na konec odstavce doplnit text: 

„bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Stávající kanalizační stoka 
bude doplněna navrhovaným úsekem splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou 
zaústěny do navrhované ČOV II, která bude situována severně pod zastavěným územím 
obce, na pravém břehu bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Třebůvka 
(Maratovského potoka). Dešťové (srážkové) vody budou u jednotlivých nemovitostí jímány a 
využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně, případně zasakovány.“ 

V odůvodnění kap. 2 b) Návrh řešení – odůvodnění na konec 1.odstavce doplnit text: 
„s tím, že dešťové (srážkové) vody budou v max. míře jímány a využívány k užitným 

účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně, případně zasakovány“ 

3. odstavec se změní takto: 
„Část zastavěného území obce, která je spádována do povodí vodního toku Třebůvky 

bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Stávající kanalizační stoka bude 
rekonstruována tak, aby splňovala platné ČSN k odvádění splaškových odpadních vod a 
bude doplněna navrhovaným úsekem splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou 
zaústěny do navrhované ČOV II, která bude situována severně pod zastavěným územím 
obce, na pravém břehu bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Třebůvka 
(Maratovského potoka). Dešťové (srážkové) vody budou u jednotlivých nemovitostí jímány a 
využívány k užitným účelům, např. k zalévání zahrad a zeleně, případně zasakovány.“ 
 
Ochrana ZPF: 

 Městský úřad Moravská Třebová orgán státní správy ochrany ZPF uplatňuje dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF stanovisko k návrhům 
vymezení zastavěného území. 

 Již v návrhu zadání jsme požadovali, aby v návrhu zadání územního plánu Hartinkov byl 
jasně stanoven postup navrhnutí vymezeného zastavěného území. V textové části je 
uvedeno jen, že k 1. 3. 2011 bylo vymezeno 6 zastavěných území. K takto 
zpracovaným podkladům nemůžeme vydat stanovisko k návrhu vymezení 
zastavěného území dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, a proto požadujeme dopracování vymezení zastavěného území a znovu 

S MUMT 
23227/2011/OZP8-209 
24.8.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOHODA ZE DNE 
20.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOHODA ZE DNE 
5.1.2012 
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požádat o vyjádření.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Po konzultaci a doplnění textové části došlo k dohodě 
s orgáne ZPF. 
 
Ochrana ovzduší: 

 Městský úřad Moravská Třebová, jako orgán státní správy v ochraně ovzduší, není 
dotčeným orgánem.  

 Dotčeným orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona dle 
§ 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen „zákon o ovzduší“), je v případě kategorie malých zdrojů 
obecní úřad a dle § 48 odst. 1 písm. w) vydává stanoviska k územním plánům a 
regulačním plánům, obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. a), 
krajský úřad, pokud tato územně plánovací dokumentace navrhuje umístění zdrojů 
znečištění ovzduší.  

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. KU Pk byl obeslán 
 
Lesní hospodářství: 

 Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající 
státní správu lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o lesích), vydává stanovisko k návrhu ÚPO Hartinkov. 

 Z textové a grafické části tohoto návrhu ÚPO je zřejmé, že má být proveden zásah do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), který může znamenat negativní 
ovlivnění okolních lesních porostů a jednotlivých složek lesního prostředí. Jedná se o 
trvalý zábor 0,0130 ha PUPFL (dle tabulky uvedené v části 5. 2. b) v důsledku výstavby 
čistírny odpadních vod.  

 V souladu s ustanovením § 14 zákona o lesích, jsou projektanti nebo pořizovatelé 
územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními 
lesního zákona a navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování 
lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. 
Přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území 
po dokončení stavby.    

 Vydání souhlasu k návrhu územně plánovací dokumentace, kterou mají být dotčeny 
PUPFL, je v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou kompetencí, a to formou 
stanoviska podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona o lesích.  

 Souhlas je vydán za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1. Při realizaci navržených řešení bude postupováno tak, aby byly 

minimalizovány případné dopady na PUPFL 
2. Celkový předpokládaný zábor PUPFL nebude výrazněji navýšen, nebude 

požadováno další rozšíření záboru nebo další omezení plnění funkcí lesa 

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

Vyjádření pořizovatele: Po konzultaci s orgánem státní správy lesa byl návrh upraven tak, 
že ČOV (TI 2) byla posunuta na sousední parcelu. T.z. že nedojde k záboru PUPFL.  
 
Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny a odpadového hospodářství nemáme k - Návrhu 
územního plánu Hartinkov - připomínek. 

 
 
 
 
 

14 Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

Bez připomínek  
 

SBS 
24875/2011/09/1/Ko/lá 
9.8.2011 

15 Státní 
energetická 
inspekce 
Pardubice 

Není v rozporu s námi sledovanými a chráněnými zájmy. 
 

1212/11/53.100/Hvi 
22.9.2011 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají následující úkoly pro 
územní plánování řešeného území: 
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, 
které jsou stanovené pro specifickou oblast krajského významu SOBk1 ve čl. 71 a ve čl. 72 
ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou 
stanovené pro krajinu lesní a lesozemědělskou ve čl. 127 a čl. 131 ZÚR Pk. 

KrÚ 68287/2011 
OSRKEF OUP 
22.8.2011 



OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN HARTINKOV 

62 

• Požadavek na vymezení a zpřesnění nadregionálního biokoridoru K 92 (K 82 – Vojenský), 
včetně ochranné zóny, regionálního biocentra RBC 355 Hartinkov a regionálního biokoridoru 
RK 1425 Špraněk - Hartinkov při respektování čl. 112 a 113 ZÚR Pk. 
Výše uvedené úkoly jsou uvedeny v návrhu ÚP, kromě typů krajin. Tyto zásady požadujeme 
doplnit do kapitoly 1.2. textové části odůvodnění. Prvky ÚSES jsou v grafické části návrhu ÚP 
zakresleny. 
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. Do odůvodnění  byla doplněna kap. 1.2. (třetí 
odstavec na konci) takto: 

 respektovt zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou 
stanovené pro krajinu lesní a lesozemědělskou zastoupenou v řešené území obce 
Hartinkov 
a) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak 

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

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa;  

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 
staveb zejména vertikálních a liniových. 

 respektovt zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou 
stanovené pro krajinu lesozemědělskou  
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 

eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné 

míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa;  

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch;  

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny. 

17 Obec Hartinkov Nevyjádřila se  
 

18 
Obec Vranová 
Lhota 

Nevyjádřila se 
 

19 Obec Vrážné Nevyjádřila se 
 

20 Obec Vysoká Nevyjádřila se  

21 Obec Bouzov 
Nevyjádřila se  

22 Ředitelství silnic a 
dálnic Praha 

Nevyjádřilo se  

23 Centrum 
dopravního 
výzkumu Praha 

Bez připomínek  

 
UP/2595/11 
12.8.2011 

24 Správa železniční 
dopravní cesty, 
Praha-Karlín 

Nevyjádřila se  

 



OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN HARTINKOV 

63 

Tabulka C - Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek po veřejném jednání o návrhu ÚP Hartinkov 

 

Č. Autor Text / Stanovisko 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 

Nevyjádřil  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 

Nevyjádřil  se  

7 Ministerstvo dopravy 
ČR  odbor strategie, 
Praha1  

Nevyjádřilo  se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo  se  

9 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

Nevyjádřilo  se  

10 Vojenská ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

Nevyjádřila  se  

11 MěÚ, odbor dopravy, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil  se  

12 MěÚ, odbor školství a 
kultury, Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil  se  

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Ochrana ZPF: 

 Městský úřad Moravská Třebová orgán státní správy ochrany ZPF uplatňuje dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF stanovisko k návrhům 
vymezení zastavěného území. 

 K předloženému vymezení zastavěného území nemáme již připomínek  
a s návrhem souhlasíme. 

 
Lesní hospodářství: 

 Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající 
státní správu lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon o lesích), vydává nové souhlasné stanovisko k ÚPO Hartinkov. Z textové a 
grafické části tohoto návrhu ÚPO je zřejmé, že oproti návrhu ÚPO Hartinkov nebude 
proveden zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), v důsledku výstavby 
čistírny odpadních vod. V územním plánu je navrženo zalesnění tří ploch v západní části 
katastru (plochy L1 – L3, viz výše tabulka B. 5.8), proti kterému nemá orgán státní správy 
lesů námitek. 

 
Dále z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a 
odpadového hospodářství nemáme k - Veřejnému projednání návrhu územního plánu 
Hartinkov - připomínek. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 

S MUMT 
4049/2012/OZP8-
209 
9.3.2012 

14 Obvodní bánský úřad, 
Trutnov 

Bez připomínek 
OBU v řešeném území neeviduje žádný dobývací prostor 

SBS05288/2012/0
9/1 
12.3.2012 

15 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Omlouváme se z účasti na jednání do 30.3.2012 
 

311/12/52.103/MR 
5.3.2012 

16 KÚ Pk, odbor Nevyjádřil  se   
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strategického rozvoje 

17 Obec Hartinkov Nevyjádřila se   

18 Obec Vranová Lhota Nevyjádřila se  

19 Obec Vrážné Nevyjádřila se  

20 Obec Vysoká Nevyjádřila se  

21 Obec Bouzov Nevyjádřila se  

22 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Brno 

Nevyjádřilo se  

23 Centrum dopravního 
výzkumu Praha 8 

Nevyjádřilo se  

24 Agentura ochrany 
přírody a krajiny, 
Pardubice 

Nevyjádřila  se  

25 České dráhy GŘ, 
Praha 1 

Bez připomínek 

 
e-mail ze dne 
16.2.2012 

26 České 
radiokomunikace, 
Praha 6-Břevnov 

Nevyjádřili se  

27 Lesy ČR, Hradec 
Králové 

Nevyjádřili se  

28 Povodí Moravy, Brno a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými 
plánem oblasti povodí. 
b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů souhlasíme: 
Upozorňujeme: 

1) Dešťové vody budou v max.možné míře uváděny do vsaku, jímány a využívány k zálivce. 
„Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, 
odnosů půdy erozní činností 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, u významných vodních toků nejvýše do 8 m od břehové čáry toku, u 
drobných vodních toku nejvýše do 6 m od břehové čáry toku. 
3) Realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s § 38 
vodního zákona 
4) V územním plánu bude navrženo řešení nezhoršení odtokových poměrů a vymezení 
prostorů pro potřebná technická opatření (k zachycení navýšeného povrchového odtoku). 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Podmínky jsou v návrhu zapracovány.  

PM008221/2012-
203/No 
17.2.2012 

29 Správa a údržba silnic 
Pk, Pardubice -  MS 
Litomyšl 

Vydává pro oblast dopravy tyto všeobecné připomínky: 
 případný návrh kategorie silnic v obci i mimo obec, na který by měly být v budoucnu 

upravovány, musí odpovídat ČSN - Projektování silnic a dálnic; v případě vybudování 
vyvýšených ostrůvků mezi obrubami, musí být zachována šířka jízdního pruhu min. 3,5 m, 

 obytná zástavba musí být navržena tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk 
atd.), 

 případná nová zástavba bude navržena tak, aby byl minimalizován počet komunikačních 
napojení na silnice II. a III. třídy v příslušném katastrálním území, 

 vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení stávajících i 
uvažovaných místních komunikací na silnice, 

 v místech soustřeďování občanů (stávající i uvažovaná místa) počítat s dostatečnými 
plochami pro parkování vozidel mimo silnici, 

 vytvořit předpoklady (dle možností území) pro případné umístění nových inženýrských sítí 
mimo silnice, 

 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), 

 silniční pozemek silnic ve vlastnictví Pardubického kraje nesmí být zahrnut do území 
ekologické stability. 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Všeobecné připomínky jsou návrhem respektovány. 

SUS 738/2012 
17.2.2012 

30 Správa železniční 
dopravní cesty, 
Praha-Karlín 

Nevyjádřila se  
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31 Telefónica O2 CR, 
Pardubice 

Nevyjádřila se  

32 RWE Brno Bez připomínek 
 

5000597526 
9.3.2012 

33 ČEZ Distribuce a.s. 
H.Králové 

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. 
Informace o stávajícím stavu zařízení distribuční soustavy vvn, vn a nn v řešené oblasti 
poskytne ČEZ Distribuce, as., oddělení Dokumentace sítí Česká Třebová. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Návrh zařízení pro rozvod el. energie včetně jejich 
ochranných pásem respektuje. 

Di/7-12 
15.3.2012 

34 VHOS a.s., Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se  

35 Úřad pro civilní 
letectví ČR, Praha 

Nevyjádřil se   

36 MěÚ Jevíčko Nevyjádřil se  
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