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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  č.  1/2010 
   
 
Zastupitelstvo obce Chornice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst.4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu 
s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (správní řád) a dále v souladu s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 
 

 
vydává 

                   
územní plán CHORNICE 

 
 
Vymezení zastavěného území  
Zastavěné území je vymezeno k 31. 12.2007.  
Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese č.1. Výkres základního členění území a výkrese 
č.2. Hlavní výkres. 
 
b)  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 

b)1.  Koncepce rozvoje území obce 
Územní plán má tyto hlavní cíle řešení : 

• zajistit trvale udržitelný rozvoj obce (dnešní rozvoj nesmí být na úkor potřeb dalších generací) tzn. 
rozvíjet její potenciál společenský, hospodářský a prostředí 

• jasně rozlišit zastavitelné plochy, t.j. území zastavěné a k zastavění navržené územním plánem a 
nezastavěné území - krajinu 

• navrhnout optimální využití prostoru s ohledem na jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a na 
kvalitu životního  prostředí 

• stanovit optimální využití jednotlivých ploch a navrhnout regulaci činností na těchto plochách 

• navrhnout lokální územní systém ekologické stability 

• vytvořit koncepční podklad pro další projektové práce 

• navrhnout dostatečné plochy pro bydlení 

• navrhnout plochy pro nové podnikatelské aktivity (komerční i výrobní) 

• zhodnotit kvalitu životního prostředí a navrhnout příslušná opatření 
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b)2.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
Je vyznačena v grafické části ve výkrese č.2 Hlavní výkres. 

(1) V zastavěném a zastavitelném území nesmí být umístěny stavby, které by kulturní, přírodní a 
civilizační hodnoty území znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými 
parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály. 

(2) Pro zachování a kultivaci přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je navržena diferenciace 
území - jsou vymezeny území zásadního významu pro ochranu a rozvoj těchto hodnot. 

(3) Území zásadního významu pro ochranu a rozvoj hodnot území považovat za území 
s nejkvalitnějším urbanistickým, architektonickým a přírodním charakterem prostředí - tato území 
považovat za nejcennější z hlediska ochrany krajinného rázu;  
a) Územní rozsah je vymezen v grafické části v hlavním výkrese č.2 a zahrnuje nejvýznamnější 
prostory v sídle – prostory podél hlavní ulice od jižního konce po řeku Jevíčku a zástavbu podél 
komunikace ve směru východ – západ. V krajině to jsou přírodní horizonty na východním a 
západním okraji řešeného území – lesní komplex Hušáku na západě a přírodní park na východě. 
b) Podmínky koncepce ochrany a rozvoje hodnot : veškeré děje, činnosti a zařízení musí 
respektovat kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí v tomto 
území nepovolovat zkrácené stavební řízení a projekty provádět autorizovanými osobami; 
zastavěné území považovat za urbanisticky exponované polohy; v nezastavitelném území je 
nutno respektovat a podporovat rozmanitost ploch využívání území, krajinné formace a 
prostorovou diverzitu.  

 (4) Pro ochranu hodnot území a krajinného rázu platí podmínky navržené urbanistickou koncepcí : 

• zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území obce musí být situována vždy 
tak, aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; 
v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním  

• nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci (pokud je navržena viz. grafická příloha – 
hlavní výkres) z důvodů ochrany civilizačních hodnot území – obrazu obce; u stávající 
zástavby bude respektována výšková zonace okolní zástavby 

• není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domků 
mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství 

• respektovat a chránit významnou drobnou architekturu včetně jejich okolí 

• neměnit charakter přírodních horizontů (např.trvalým odlesněním) a přírodních dominant 

• respektovat stávající liniovou a soliterní zeleň v krajině, v rámci ploch WT,NZ a NS doplnit 
liniovou zeleň podél vodních toků a účelových komunikací s funkcí interakčních prvků 

(5) Pro ochranu kvality života a zachování pohody bydlení platí podmínky : 

• chov hospodářských zvířat v zemědělském areálu (na severním okraji obce) je možný pouze 
v takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi 
páchnoucích látek; rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu objektu pro bydlení 

• limity škodlivin dle platné legislativy nesmí překročit hranice areálu, ve kterém je zdroj 
škodlivin umístěn 

• možnost umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo 
chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit a následně projednat s věcně a místně 
příslušným orgánem veřejného zdraví; před vydáním územního rozhodnutí musí být 
deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany 
před hlukem příp. vibracemi 

• konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 
s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

• umisťování staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb 
pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích 
zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování  většího počtu osob v blízkosti zdrojů 
znečišťování ovzduší (např. ČOV, farmy živočišné výroby, komunikace atd.) musí být předem 
projednáno s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; před vydáním 
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územního rozhodnutí na výše uvedené stavby musí být deklarováno, že vnitřní prostředí 
pobytových místností v těchto stavbách odpovídá hygienickým limitům chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů upravených prováděcími právními předpisy 

• v případě záměru zavedení chovu hospodářských zvířat typu „rodinná farma“ musí být tento 
chov projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví ještě před 
jeho zřízením  

•  
c)  Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně 
Je vyznačena v grafické části ve výkrese č.2 Hlavní výkres. 
 
c)1.  Návrh urbanistické koncepce 
Obec Chornice bude rozvíjena dle motta : : 

Chornice –  historická obec v úrodné krajině Malé Hané  

jako kompaktní sídlo, pro koncepci platí tato závazná rozhodnutí : 
 

historická obec 
cíl : kultivovat dědictví zanechané předcházejícími generacemi  

 navržená koncepce :  
 vychází z principů trvale udržitelného rozvoje venkova, vytváří územně technické podmínky 

pro zachování a kultivaci prostorových kvalit obce a krajiny - je navržena diferencovaná péče 
o území obce, rozvojové plochy respektují stávající charakter zástavby 

cíl : pro trvale udržitelný rozvoj je nutno zajistit dostatečnou sociální i technickou infrastrukturu a 
kvalitní životní prostředí 
navržená koncepce :  
územní plán navrhuje dostatečné plochy pro rozvoj bydlení - přístupné bydlení má zajistit 
stabilizaci obyvatel  
v územním plánu jsou navrženy koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí obce včetně 
návrhu na odstranění hlavního limitu rozvoje – odkanalizování obce včetně čištění odpadních 
vod  
územní plán rozvíjí kvalitu prostředí a umožňuje další rekreační využití kvalitního a klidného 
prostředí pro individuální rekreaci využíváním stávajícího bytového fondu 

v úrodné krajině 
 cíl : podpora malému podnikání, multifunkčnímu zemědělství, obnova starých řemesel  
 navržená koncepce :  
 v územním plánu jsou navrženy plochy pro rozvoj výrobních aktivit a to v návaznosti na 

stávající plochy na severním okraji obce 
Malé Hané 

  cíl : obec chce přispívat k identitě a rozvoji celého mikroregionu  
 navržená koncepce :  
 územní plán navrhuje územně technické podmínky pro posílení významu obce v oblasti 

obytné a rekreační; stabilizací obyvatelstva bude posílena i socioekonomická soudržnost 
celého mikroregionu při zachování kulturních a přírodních hodnot  

 

Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití: 

 Plochy bydlení a smíšené obytné  

• vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaných plochách zastavěného území je 
podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, rekreaci, 
cestovní ruch, přiměřené zemědělské výroby a pod 

• hlavní rozvoj ploch bydlení směrovat do lokality Slunečná v blízkosti středu obce  

 Plochy výroby a skladování  

• jsou zastoupeny stávajícím zemědělským areálem, jehož plocha situovaná severně od obce je 
stabilizována za podmínky, že činnosti v tomto areálu nenaruší pohodu bydlení (označení ve 
výkresu č.2 písmenem X) 
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• jsou zastoupeny areálem výrobních aktivit v severovýchodní části (bývalý Kras) obce a 
v severní části (areál ZD) 

• nové plochy jsou navrženy v blízkosti nádraží  

  Plochy smíšené výrobní  

• rozvoj těchto ploch, t.j. provozoven menšího rozsahu, je směrován do území v blízkosti 
nádraží u silnice II.tř. a Trnavské ulici 

 Plochy občanského vybavení  

• respektovat plochu veřejné občanské vybavenosti v centru obce (obecní úřad, kostel, stará 
škola, mateřská školka, hasičská zbrojnice, kulturní dům) a areál školy na severním okraji 
obce 

• respektovat plochu občanského vybavení – komerční zařízení v centru obce (komerční 
zařízení) 

• plocha pro sport je stabilizována v lokalitě Slunečná, je navrženo rozšíření stávajícího 
koupaliště na západním okraji obce 

• dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 
veřejných prostranství  a veřejné (sídelní) zeleně 

 Plochy rekreace  

• plochy pro rodinnou rekreaci jsou stabilizovány 

• pro hromadnou rekreaci je navržena plocha v blízkosti koupaliště 

 Plochy veřejných prostranství  

• respektovat stabilizované plochy, které zahrnují centrální prostor, uliční prostory místních 
komunikací a silnic II.tř. a III.tř. 

• respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro obsluhu rozvojových ploch 

 Plochy sídelní zeleně 

• jsou součástí i ploch veřejných prostranství 

• je navržena plocha pro pěší propojení se školou  (u řeky Jevíčky) 

 
c)2.  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

i.č. regulativy lokalita řešit 

1 TI U NÁDRAŽÍ 

plochu technické infrastruktury - čistírnu 
odpadních vod 
respektovat podmínky záplavového 
území 

2 TI kanal.sběrač podél Jevíčky 

plochu technické infrastruktury - 
kanalizační sběrač 
respektovat podmínky záplavového 
území 

3 V u nádraží 

plochu výroby 
respektovat podmínky ochranného 
pásma železnice 
respektovat podmínky ochranného 
pásma vodovodního řadu 
přeložit nadzemní vedení el.energie vn 
výškové zónování - max. dvě nadzemní 
podlaží 

4 VS u nádraží 

plochu smíšenou výrobní 
respektovat podmínky ochranného 
pásma železnice 
respektovat podmínky pro ochranu 
stávající plochy bydlení 
výškové zónování - max. dva nadzemní 
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i.č. regulativy lokalita řešit 
podlaží 

5 VS  

plochu smíšenou výrobní 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

6 PV směr Trnávka 
plochu veřejného prostranství 
inženýrské sítě 

7 V u ZD 

plochu výroby 
respektovat podmínky pro ochranu 
stávající plochy smíšené obytné 
respektovat podmínky ochranného 
pásma nadzemního vedení el.energie vn 

8 V u nádraží 

plochu výroby 
respektovat podmínky ochranného 
pásma železnice 
respektovat podmínky pro ochranu 
stávající plochy smíšené obytné 
respektovat podmínky ochranného 
pásma nadzemního vedení el.energie 
výškové zónování - max. dvě nadzemní 
podlaží 

9 BI Slunečná - proluka 

plochu bydlení 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

10 PV Slunečná 
plochu veřejného prostranství 
dopravní obsluhu a inženýrské sítě 

11 OS Slunečná 

plochu občanského vybavení - 
tělovýchovná a sportovní zařízení 
rozšíření stávajícího areálu 

12A BI Slunečná – realizováno 

12B BI Slunečná 

plochu bydlení 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

12C BI Slunečná 

plochu bydlení 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

12D BH Slunečná 

plochu bydlení 
výškové zónování - max. dvě nadzemní 
podlaží 

13 BI Slunečná 

plochu bydlení 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

14 PV Slunečná 
plochu veřejného prostranství 
dopravní obsluhu a inženýrské sítě 

15A RH u koupaliště 

plochu rekreace hromadné - camping 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 

15B OS u koupaliště 

plochu občanského vybavení - 
tělovýchovná a sportovní zařízení 
doplňková zařízení ke koupališti 

16 DS u koupaliště 

plochu dopravní infrastruktury 
dopravní obsluhu koupaliště v trase 
účelové komunikace 

17 PV u koupaliště 

plochu veřejného prostranství 
vstupní prostor na koupaliště 
průběh lokálního biokoridoru LBK II 
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i.č. regulativy lokalita řešit 

18 TI kanal.sběrač k ČOV 

plochu technické infrastruktury - 
kanalizační sběrač 
po realizaci plocha bude sloužit původní 
funkci - zemědělská půda 

20 TI u ČOV 

plochu technické infrastruktury - 
kanalizační sběrač 
po realizaci plocha bude sloužit původní 
funkci - zemědělská půda 

21 DS autostráda 

plochu dopravní infrastruktury - silnici R43 
řešit křížení s lokálním biokoridorem LBK 
I 
řešit křížení s účelovými cestami 
minimalizovat zásahy do systému 
odvodnění 
minimalizovat zásahy do půdního fondu 
minimalizovat zásahy do navržených VKP 

22 SO Slunečná 
plochu smíšenou obytnou 
max. jedno nadzemní podlaží 

23 WT potok Kelímka 

plochu vodní - nádrž pro zachycení 
přívalových vod 
křížení s nadzemním vedením el.energie 
vn 
průběh lokálního biokoridoru LBK II a jeho 
návaznosti na LBC U lesíka 
průběh účelové komunikace 
průběh účelového vodovodu z prameniště 
do vodojemu 

24 PV u nádraží 
plochu veřejného prostranství 
návaznost účelové komunikace 

25 V u nádraží 

plochu výroby 
respektovat podmínky ochranného pásma 
železnice 
přeložit nadzemní vedení el.energie vn 
výškové zónování - max. dvě nadzemní 
podlaží 

26, 26A TI 
u koupaliště podél Kelímského 
potoka 

plochu technické infrastruktury - 
kanalizační sběrač 
respektovat podmínky ochrany lokálního 
biokoridoru LBK II 
minimalizovat zásah do ploch v 
zastavěném území 
čerpací stanici kanalizace 

28 WT u dálnice 

plochu vodní - nádrž pro zachycení 
přívalových vod 
průběh lokálního biokoridoru LBK I 
koordinovat s plochou vodní na 
sousedním katastrálním území 

29 DX potok Kelímka 

plochu dopravní infrastruktury - účelovou 
komunikaci 
minimalizovat zásahy do stávajících 
břehových porostů 
koordinovat s podmínkami funkčnosti 
navrženého lokálního biokoridoru LBK II 

51 TI u nádraží 

plochu technické infrastruktury - přeložku 
nadzemního vedení el.energie vn 
v případě realizace ploch i.č.58,59 
(fotovoltaická elektrárna) je možno tuto 
plochu po realizaci nadzemního vedení 
el.energie a za podmínky respektování 
podmínek ochranného pásma vn využít 
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i.č. regulativy lokalita řešit 
také pro fotovoltaickou elektrárnu; bez 
realizace ploch i.č.58,59 bude po realizaci 
vn plocha využívána pro zemědělské 
účely 

53 PV u Krasu 

plochu veřejného prostranství - lávku přes 
řeku 
pěší propojení do školy 

54 OV u školy 

plochu občanského vybavení - veřejné 
vybavení 
respektovat podmínky ochranného pásma 
železnice 
rozšíření plochy školy 

55 SO Kostelní ulice plochu smíšenou obytnou 

56 TI ČOV 
plochu technické infrastruktury 
odvod vyčištěných vod do řeky 

58 TFE u nádraží 

plochu technické infrastruktury - 
fotovoltaickou elektrárnu 
dočasné využití bez zástavby 
max. výšku oplocení 2 m 
napojení na nadzemní vedení el.energie 
vn  
 

59 TFE u nádraží 

plochu technické infrastruktury - 
fotovoltaickou elektrárnu 
respektovat podmínky ochranného 
pásma železnice 
dočasné využití bez zástavby 
max. výšku oplocení 2 m 
napojení na nadzemní vedení el.energie 
vn  
 

60 TFE jižní část 

plochu technické infrastruktury - 
fotovoltaickou elektrárnu 
respektovat podmínky ochranného 
pásma železnice 
dočasné využití bez zástavby 
max. výšku oplocení 2 m 
napojení na stávající  vedení el.energie 
vn  
 

61 SO Kostelní ulice 

plochu smíšenou obytnou 
výškové zónování - max. jedno nadzemní 
podlaží 
respektovat podmínky ochranného 
pásma vn 

 
c)3.  Vymezení ploch přestavby  
Plochy přestavby nejsou navrženy. 
 
c)4.  Vymezení systému sídelní zeleně 
Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do 
výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – Z. Do sídelní zeleně byla 
zařazena: 
 
i.č. regulativy lokalita řešit 

19 ZV Slunečná plochu sídlení zeleně 

50 ZV u nádraží 
plochu sídlení zeleně 
přeložení nadzemního vedení el.energie vn 

52 ZV u Krasu 
plochu sídelní zeleně 
pěší cestu - propojení do školy 
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d) – Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 
 

d)1.  Koncepce dopravní infrastruktury 
Územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 hlavní výkres : 
 
Plocha pro silniční dopravu – DS navrhuje v rámci koncepce : 

• je navržena plocha pro rychlostní komunikaci R43 Staré Město – Brno  

• plochy dopravní infrastruktury – silnic II.tř. a III.tř. jsou stabilizované  

 
Plocha pro železniční dopravu – DZ navrhuje v rámci koncepce : 

• plochy jsou stabilizované 

 
Plochy účelových komunikací – DX navrhuje v rámci koncepce : 

• pro obsluhu území je navržena účelová komunikace podél potoka Kelímka 

 
d)2.  Koncepce technické infrastruktury 
 

Územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 hlavní výkres : 
Plochy pro technickou infrastrukturu – TI navrhuje v rámci koncepce: 

• zásobování vodou  

• vodovodní síť je stabilizovaná 

• odkanalizování  

• je navržen oddílný systém odkanalizování s požadavkem max. vsakování dešťových vod  

• dešťové vody v max. míře zasakovat i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití než 
ve kterých je bydlení 

• splaškové odpadní vody řešit svedením gravitačně do nejnižšího místa a s případným 
přečerpáváním do stok napojených do navržené plochy pro čistírenské zařízení  

• zásobování plynem  

• STL plynovod je stabilizován 

• zásobování elektrickou energií  

• je stabilizováno; pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu 
stávajících trafostanic; v případě nutnosti je možno stávající trafo vyměnit za výkonnější 

• pro rozvojové lokality výroby u nádraží je nutná přeložka nadzemního vedení el.energie vn 

• inženýrské sítě v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a 
navržených ploch veřejných prostranství, s tím, že další průběh sítí v rozvojové ploše bude řešen 
následnou dokumentací 

• zásobování teplem je stabilizováno - převážně vytápění plynem, individuálně je možno využívat 
alternativních zdrojů 

• telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované, rozvoj mobilních operátorů je podmíněně 
přípustný, za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 

• jsou navrženy plochy pro fotovoltaickou elektrárnu v jižní části řešeného území a u nádraží 

 
d)3.  Koncepce nakládání s odpady 

V grafické části není vymezena plocha pro nakládání s odpady : 

• tuhý komunální odpad bude i nadále ukládán do popelnic a odvážen na skládku mimo řešené 
území.  

• pro velkoobjemový a nebezpečný odpad jsou přistaveny kontejnery a odpad je likvidován mimo 
řešené území., plochy pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu inertního 
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(shromažďovací místa) se v plochách připouští jako související technická, příp. veřejná 
infrastruktura 

 

d)4.  Koncepce občanského vybavení 
Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č.2 Hlavní výkres. 
 
 
Plochy pro občanské vybavení – veřejná vybavenost OV 

• nové plochy nejsou navrženy 
Plochy pro občanské vybavení – veřejná vybavenost OM 

• nejsou navrženy 
Plochy občanského vybavení – sport – OS navrhují v rámci koncepce : 

• plochu občanského vybavení – sportovní zařízení i.č.5, 15B  
d)5.  Koncepce veřejných prostranství 

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č.2 Hlavní výkres. 
Plochy pro veřejná prostranství – PV navrhují v rámci koncepce : 

• v návaznosti na stabilizované plochy veřejných prostranství jsou navrženy nové plochy ve formě 
uličních prostorů, a to z důvodu umožnění obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou 
rozvojových ploch a jsou označeny i.č.6, 10, 14, 17, 24, 53 

d)6.  Koncepce civilní ochrany 
V grafické části není vymezena plocha pro civilní ochranu obyvatelstva. 
 

e)  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů  

Územní rozsah je vymezen v grafické části ve výkrese č.2 Hlavní výkres. 
 

e)1.  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 
v jejich využití 
Návrh koncepce : 

• je navržena koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy vodní a vodohospodářské, přírodní, 
zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území  

• uspořádání vychází z časové náročnosti obměny bioty – lesy a krajinná zeleň s dlouhý časovým 
intervalem, zemědělství s krátkým – ročním intervalem, plochy smíšené s průměrným časovým 
intervalem 

• v rámci koncepce jsou doplněny charakteristické prvky krajinného rázu – rozptýlená zeleň a vodní 
plochy 

Plochy přírodní - NP navrhují v rámci koncepce : 
územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 Hlavní výkres 

• jsou doplněny o plochy krajinné zeleně v rámci koncepce ÚSES : 
i.č. regulativy lokalita řešit 

27 NP LBC U lesíka 

plochu nezastavitelnou přírodní 
biocentrum U lesíka 
respektovat podmínky ochranného pásma 
nadzemního vedení el.energie vn 
respektovat podmínky ochranného pásma 
účelového vodovodu 

35 NP LBC U Vrážného 
plochu nezastavitelnou přírodní 
lokální biocentrum LBC U Vrážného 

36 NP LBC U Vrážného plochu nezastavitelnou přírodní 

45 NP LBC Kelímky 
plochu nezastavitelnou přírodní 
lokální biocentrum LBC Kelímky 

 
Plochy lesů - NL a plochy krajinné zeleně - NK navrhují v rámci koncepce : 
územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 Hlavní výkres 
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• tyto plochy tvoří t.zv.krajinný rámec – jsou tvořeny stabilní vegetací s delším časovým horizontem 
obnovy a tvoří základní kostru ekologické stability a estetického působení – je navrženo rozšíření 
ploch krajinné zeleně především z důvodů doplnění funkčnosti regionálního biokoridoru a 
interakční prvky rozvíjející typický charakter krajiny – rozptýlenou a liniovou zeleň 

• jsou doplněny o plochy krajinné zeleně v rámci koncepce ÚSES : 
 
i.č. regulativy lokalita řešit 

30 NK LBK V 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK V 

31 NK LBK V 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK V 

32 NK LBK V 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK V 

33 NK LBK V 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK V 

34 NK LBK V 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK V 

37 NK LBK VI lokální biocentrum LBC U Vrážného 

38 NK LBK VI 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VI 

39 NK LBK VI 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VI 

40 NK LBK VI 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VI 

41 NK LBK VII 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VII 

42 NK LBK VII 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VII 

43 NK LBK VII 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VII 

44 NK LBK VII 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VII 

46 NK LBK II 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK II 

47 NK LBK II 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK II 

48 NK LBK II 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK II 

49 NK LBK II 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK II 

57 NK LBK VII 
plochu nezastavitelnou - krajinnou zeleň 
lokální biokoridor LBK VII 

 
Plochy zemědělské - NZ navrhují v rámci koncepce  
územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 Hlavní výkres 

• vytvoření t.zv.užitného prostoru – jsou to plochy s převážně umělou vegetací rychle se měnící 
v čase, s přírodními a terénními podmínkami pro intenzivní zemědělskou produkci  

Plochy smíšené nezastavitelné – NS navrhují v rámci koncepce : 
územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 Hlavní výkres 

• polyfunkční využití území - převažují činnosti, děje a zařízení, které využívají přírodní ekosystémy 
kompromisně a jsou v území v rovnocenném postavení. Výrazněji jsou zastoupeny lokality 
maloplošné ochrany přírody, části ekologicky hodnotnější krajiny, skladebné části ÚSES – tvoří 
přechod mezi zastavěním a plochami zemědělskými 

Plochy vodní - plochy vod tekoucích a stojatých - WT  navrhují v rámci koncepce : 
územní rozsah je vymezen ve výkrese č.2 Hlavní výkres 
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• vodní toky v území jsou stabilizovány, návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů 
bude řešena v případě potřeby podrobnější dokumentací 

• pro zachycení extravilánových vod a eliminaci jejich účinků jihozápadně od obce jsou navrženy 
vodní nádrže na potoce Kelímka 

 
e)2.  Územní systém ekologické stability  
Územní systém ekologické stability je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 (Hlavní 
výkres ). 
PLOCHY BIOCENTER 
Plochy biocenter jsou součástí ploch přírodních, platí podmínky využití pro plochy přírodní. 
PLOCHY BIOKORIDORŮ 

Přípustné využití: 

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním 
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní 
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru 

Podmíněně přípustné využití: 

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV za podmínky že 
bude co nejmenším zásah a nebude narušena funkčnost biokoridoru 

Nepřípustné využití: 

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území 
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s 
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí 
biokoridoru 

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení 
chybějících částí biokoridorů 

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, 
apod., mimo činností podmíněných 

 
VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES 
Biocentra : 

název význam katastrál
ní území 

vymezení 

LBC Pod 
Hlubným 

LBC/NR Chornice   
Lesní porosty na východním okraji katastru obce 

LBC Nad 
cestou 

LBC/R Chornice Lesní porosty, biocentrum je vložené do regionálního 
biokoridoru, vymezené na západním okraji katastru obce  

LBC Kelímky lokální Chornice K realizaci navržené lokální biocentrum na soutoku 
Jevíčky a levostranného přítoku jihovýchodně od 
zastavěného území. 

LBC U lesíka lokální Chornice K realizaci navržené lokální biocentrum na jihozápadním 
okraji katastru obce. 

LBC U 
Vrážného 

lokální Chornice K realizaci navržené lokální biocentrum v severovýchodní 
části katastru obce. 

 
Biokoridory  

Název Význam 
současný stav 

RBK 1424  regionální 
Lesní porosty, západ katastru 

LBK I. lokální 
Břehový porost, horní část Kelimky, levostranného přítoku Jevíčky 
na západě katastru. 

LBK II. lokální 
Kelimka, dolní tok, orná půda, břehový porost 

LBK III. lokální Jevíčka v jižní části katastru 
LBK IV.   lokální Jevíčka  v severní části katastru obce 
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LBK V. lokální Nectava, louka, břehový porost  v severovýchodní části katastru 
LBK VI. lokální Nectava, louka, břehový porost  v jihovýchodní části katastru 
LBK VII. lokální přítok Nectavy,východní až jihovýchodní část katastru obce. 
LBKVIIII. lokální 

Lokální údolnice ve východní část katastru obce. 
 
Interakční prvky: 
Interakční prvky doplňují funkčnost územního systému ekologické stability jsou součástí vodních ploch 
a zemědělských ploch a to podél vodních toků a účelových komunikací a ploch krajinné zeleně.  
 
e)3.  Prostupnost krajiny  
Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových 
komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a 
PUPFL. Stávající síť hlavních účelových komunikací zajišťují prostupnost krajiny.  
 
e)4.  Protierozní opatření  

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití:  

Plochy protierozních opatření 

Nejsou vymezeny. 
e)5.  Ochrana před povodněmi 
Změny využití území na zastavitelné plochy nezasahují do vyhlášeného záplavového území řeky 
Jevíčky, kromě plochy ČOV.  
 
e)6.  Rekreace  
Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území, kterým je 
krásná příroda Pro krátkodobou rekreace obyvatel slouží plochy veřejných prostranství, veřejné 
zeleně, dále plochy sportu. 
 
e)7.  Dobývání nerostů 
V řešeném území se nenacházejí plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho 
technické zajištění. 
V řešeném území nejsou evidovány žádné lokality sesuvů. 
Na území obce je registrováno poddolované území na jihovýchodě, které zasahuje z k.ú.Březinky. 
 
f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje 
úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických 
hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových 
tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

Stanovení podmínek pro využití ploch: 

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám a k plochám změn. 
 
f)1. Plochy bydlení BI, BH a smíšené obytné - SO 
 
Plochy bydlení v bytových domech BH 
Hlavní využití: 
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením hromadného 
charakteru převážně bez soukromé zeleně. 
Přípustné využití: 
– pozemky bytových domů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 

veřejných prostranství 
– pozemky sídelní zeleně (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 



 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

13 

– nová výstavba na ploše dětských hřišť 
Podmíněně přípustné využití: 
– související občanské vybavení – veřejné vybavení - za podmínky, že odpovídá charakterem a 

významem prostředí a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše  
– související občanské vybavení - komerčního zařízení za podmínky, že odpovídá charakterem a 

významem danému prostředí a že se jedná o pozemek menší než 1000m2 a není riziko narušení 
pohody bydlení  a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše 

– další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. hromadné garáže, veřejná a soukromá 
hřiště, dětská hřiště) za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše  

 
Plochy bydlení v rodinných domech BI 
Hlavní využití: 
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením individuálního 
charakteru převážně se soukromou zelení vytvářející sevřenou urbanistickou strukturu se značnou 
intenzitou zastavění. 
Přípustné využití: 
– pozemky rodinných domů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky 

veřejných prostranství 
– pozemky sídelní zeleně (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně 
– nová výstavba na ploše dětských hřišť 
Podmíněně přípustné využití: 
– související občanské vybavení – veřejné vybavení - za podmínky, že odpovídá charakterem a 

významem prostředí  a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše 
– související občanské vybavení – komerční zařízení - za podmínky, že odpovídá charakterem a 

významem danému prostředí a že se jedná o pozemek menší než 1000m2 a není riziko narušení 
pohody bydlení  a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše 

– další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení (např. veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště) za 
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše  

 
Plochy smíšené obytné SO 
Hlavní využití: 
Plochy jsou určeny ke smíšenému využití, převážně pro bydlení a občanské vybavení, kdy není 
účelné území podrobněji členit. 
Přípustné využití: 
– pozemky bydlení  
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení a rekreačního bydlení 
– pozemky veřejných prostranství  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný 

dvůr komunálního odpadu) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením 
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

 
f)2. Plochy rekreace – R 
 
Plochy rekreace – hromadná - RH 
Hlavní využití: 
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních 
potřeb občanů.  
Přípustné využití: 
– pozemky přírodního charakteru pro rekreaci bez možnosti výstavby nadzemních staveb  
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Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky dočasných zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. služby, sport, 

veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky) za podmínky, že neruší krajinný ráz, 
přírodní podmínky ani podmínky území pro rekreaci 

 
Plochy rekreace – rodinná - RI 
Hlavní využití: 
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních 
potřeb občanů převážně soustředěných do chatových osad . 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro rodinnou rekreaci včetně oplocení, pozemky veřejných prostranství 
– pozemky sídelní zeleně různých forem  
– pozemky staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. hřiště, dětská hřiště, 

rekreační louky,.. ) 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami 
 

f)3. Plochy občanského vybavení  
 
Plochy veřejné vybavenosti - OV  
Hlavní využití: 
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné 
pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu 
státní správy a samosprávy. 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná 

zařízení včetně souvisejících staveb (např.stravování, ubytování), sociální služby a péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

– pozemky zeleně různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, dále byty za podmínky, že 

jsou součástí víceúčelového objektu občanského vybavení a zabírají plochu menší než občanské 
vybavení  

 
Plochy komerčních zařízení malých a středních - OM  
Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, ve kterých převažuje jeden druh vybavení -

obchod, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum 
– pozemky související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 
– pozemky zeleně  
– plochy staveb a zařízení občanského vybavení pro obchod, ubytování, stravování, služby 

soustředěných do jednoho areálu, jejichž význam přesahuje význam města a která mají dopravní 
obsluhu ze silnic III.tř. a vyšší 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, u kterých je riziko narušení pohody bydlení v sousedících plochách 

včetně druhotných účinků 
Podmíněně přípustné využití: 
– bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení a neovlivní využívání 

sousedící plochy (výrobní, smíšené výrobní, komerčních zařízení, dopravní infrastruktury) 
– parkování pro návštěvníky na terénu, za podmínky, že nelze realizovat část parkovacích stání na 

více úrovních (z důvodů limitů využití území...) 
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Plochy pro tělovýchovu a sport – OS 
Hlavní využití: 
Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování aktivních nebo pasivních 
sportovních a rekreačních potřeb občanů.  
Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
– není dovoleno zastavovat pozemky hřišť 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení, které mají víceúčelové využití (např. volnočasové aktivity) a nebo tvoří 

doplňkovou funkci např. ubytování, stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že hlavní 
funkci tvoří sportovní využití 

– bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení  
 
Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště - OH 
Hlavní využití: 
Plochy sloužící pro situování veřejných pohřebišť (hřbitovů). 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení sloužících k provozování veřejného pohřebiště včetně souvisejících 

služeb 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 
– pozemky sídelní zeleně  
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují pietní prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení za podmínky, že tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem 

veřejného pohřebiště  
 
f)4. Plochy veřejných prostranství – PV 
 
Hlavní využití: 
Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná 
prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách. 
Přípustné využití: 
– pozemky náměstí, návsi, ulic s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a zálivy 

hromadné dopravy 
– cyklistické stezky, pěší stezky 
– pozemky související  zeleně   
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, především dopravy v klidu 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové 

důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. 

altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, 
dětská hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají 
významu a charakteru daného prostoru 

– stávající individuální a řadové garáže za podmínky, že nedojde k jejich rozšiřování 
– při přestavbě veřejných prostranství plochy zeleně navrhnout v takovém rozsahu, aby byly 

splněny podmínky pro plnění hygienické a estetické funkce 
– podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz a nevytvoří dopravní 

závadu 
 
f)5. Plochy sídelní zeleně – ZV 
 
Hlavní využití: 
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Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní 
funkci kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla. Sídelní zeleň 
je rovněž součástí ostatních ploch především veřejných prostranství, bydlení a občanského 
vybavení. 

Přípustné využití: 
– pozemky sídelní a přírodní zeleně veřejně přístupné v zastavěném území a zastavitelných 

plochách 
– pozemky chodníky pro pěší a cyklostezky  
– pozemky staveb a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, vodní prvky, 

veřejné WC, kiosky, dětská hřiště  
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které zmenšují biologicky aktivní plochy o více než 10% plochy nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně 
Podmíněně přípustné využití: 
– veřejná prostranství a související technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potlačení 

funkce hlavní 
– podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz, nevytvoří dopravní 

závadu a nezmenší biologicky aktivní plochy o více než 10% 
 
f)6. Plochy smíšené výrobní – VS 
 
Hlavní využití: 
Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují 
negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby. 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslná drobná výroba, výrobní služby), 

služby a skladování do 800 m2 skladovací plochy 
– pozemky občanského vybavení – komerční zařízení  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky sběrných míst komunálního odpadu 
– pozemky sídelní zeleně 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním (např.dopravou) a technickým 

zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území   
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky výzkumných a školských zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude 

negativně ovlivňovat tato zařízení 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování (např. diskotéky, 

restaurace), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) za podmínky, že provoz 
stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení 

– pozemky staveb a zařízení zemědělství za podmínky, že svým provozováním a technickým 
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí 
souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 

– pozemky staveb pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele 
provozovny 

 
f)7. Plochy výroby a skladování – V 
 
Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umístění průmyslových, zemědělských a lesnických areálů a činnosti spojené 
s provozováním technické infrastruktury. 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení pro průmyslovou výrobu a skladování, pozemky pro zemědělskou a 

lesnickou výrobu a skladování  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky staveb pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a 

skladování 
– pozemky sídelní zeleně 
Nepřípustné využití: 
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– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. 

diskotéky, restaurace, ubytovny), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) za 
podmínky, že nebudou omezovat výrobní děje, činnosti a zařízení v tomto území 

– pozemky výzkumných zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně 
ovlivňovat tato zařízení 

– pozemky staveb pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele 
provozovny 

– fotovoltaické elektrárny za podmínky, že nedojde k omezení využití území navazujících zařízení a 
ploch   

 
f)8. Plochy dopravní infrastruktury – D 
 
Plochy silniční – DS 
Hlavní využití: 
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti. a pro obsluhu řešeného území dopravní 
infrastrukturou. Navržená plocha pro liniovou stavbu rychlostní komunikace R43 je limitní, rozsah bude 
upřesněn podrobnější dokumentací; po nabytí pravomocného územního rozhodnutí u zbývajících 
ploch zůstane stávající využití, pokud nebude projektem pozemkových úprav navrženo jiné využití. 
Přípustné využití: 
– pozemky silnic včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů... 
– pozemky pro pěší a cyklisty 
– pozemky zeleně 
– pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže 
– pozemky pro zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
– pozemky pro čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 
– pozemky technické infrastruktury 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití 
– činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 
 
Plochy drážní – DZ 
Hlavní využití: 
Plochy slouží k obsluze území drážní dopravou. 
Přípustné využití: 
• obvod pozemků drážní dopravy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů... 
• pozemky zeleně 
• pozemky pro zastávky, stanice a souvisejících služeb 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití 
 
Plochy účelových komunikací – DX 
Hlavní využití: 
Plochy slouží zpravidla k zajištění prostupnosti krajiny a obsluze pozemků. 
Přípustné využití: 
– pozemky pro pěší a cyklisty, dopravu na pozemky 
– pozemky zeleně 
– pozemky mostků, zářezů, násypů 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití 
 
f)9. Plochy technické infrastruktury – TI 
 
Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území 
technickou vybaveností.   
Plochy pro liniové stavby i.č. 18,20,51,56 : tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro 
umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných 
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právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost těchto ploch pro technickou 
liniovou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud není podmínkami územního plánu (i.č.51) nebo 
nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území. 
Přípustné využití: 
– pozemky technické infrastruktury – vedení inženýrských sítí a s nimi provozně souvisejících 

zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních 
vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, 
elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody 

– pozemky staveb a zařízení pro nakládání s odpady 
– pozemky související dopravní infrastruktury 
– pozemky zeleně 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

 
Zvláštním případem ploch technické infrastruktury jsou plochy 
TFE – plochy pro fotovoltaické elektrárny 
Plochy slouží pro umisťování fotovoltaických elektráren a to za podmínek : 

- zařízení je dočasného charakteru dané životností zařízení 
- nepřípustné jsou trvalé stavby  
 

f)10. Plochy vodní a vodohospodářské – WT  
 
Hlavní využití:  
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládáním s vodami. 
Přípustné využití: 
– pozemky vodních ploch, koryt vodních toků  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky zeleně  
– prvky ÚSES 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají 

druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a 
vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně  

Podmíněně přípustné využití: 
• pozemky pláží za podmínky, že se jedná o vodní plochu s rekreačním využitím 
• jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže za podmínky, že budou 

minimalizovány negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod) a nebude narušen úses a 
prostupnost krajiny 

 
f)11. Plochy přírodní – NP 
 
Hlavní využití: 
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území – plochy biocenter a 
zvláště chráněných území přírody. 
Přípustné využití: 
– pozemky zajišťující ekologickou stabilitu přirozenou druhovou skladbou bioty odpovídající trvalým 

stanovištním podmínkám 
Nepřípustné využití: 
– změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného 

do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm  
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch 
v ÚSES 

– jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu 
ploch navrhovaných k začlenění do nich  

Podmíněně přípustné využití: 
– jiné využití za podmínky, že nezhorší ekologickou stabilitu 
– nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, 

ČOV atd. za podmínky, že nedojde k narušení funkčnosti biocentra a snížení druhové diverzity 
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f)12. Plochy zemědělské – NZ 
 
Hlavní využití: 
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s intenzivním hospodařením na zemědělské 
půdě. 
Přípustné využití: 
– pozemky pro intenzivní hospodaření na ZPF se střídáním plodin v krátkém časovém intervalu 
– pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu (seníky...) 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury (účelové komunikace..) 
– opatření pro zachování ekologické rovnováhy území – především liniová zeleň podél vodních toků 

a účelových komunikací 
– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 

protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
Nepřípustné využití: 
– všechny děje, činnosti a zařízení, které by narušily zemědělskou výrobu 
– zalesňování zemědělské půdy v I. a II.třídě ochrany ZPF 
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky staveb nezbytně nutných pro myslivost, ochranu přírody za podmínky, že u dostaveb a 

přístaveb budou malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy 
o max. 20% prvotně zkolaudované plochy) 

– změna kultury je přípustná za podmínky, že nedojde ke změně krajinného rázu. 
– plochy pro zalesnění 

o do cca 1ha souvislé plochy za podmínky, že navazují na stávající PUPFL a nevytváří 
překážky v obdělávání ZPF 

o do cca 1ha souvislé plochy za podmínky, že zalesněním dojde k ucelení PUPFL a že 
nebude zalesněním narušena ekologická diverzita 

 
f)13. Plochy lesní – NL 
 
Hlavní využití: 
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí vytvářející krajinný rámec- 
porosty obnovitelné v dlouhém časovém cyklu s ekologicko stabilizační funkcí. 
Přípustné využití 
– pozemky určené k plnění funkcí lesa  
– děje, činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, 

opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny 

– účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 
lyžích a na saních 

Nepřípustné využití: 
– všechny děje, činnosti a zařízení které narušují přípustné využití 
Podmíněně přípustné využití 
– pozemky nezbytně nutných staveb a zařízení za podmínky, že slouží pro hospodaření v lese, pro 

myslivost a ochranu přírody 
– pozemky staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že jsou nezbytně nutné a 

nenaruší stabilitu okolních porostů 
– dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za 

podmínky, že nárůst plochy je max. 20% prvotně zkolaudované plochy 
– výstavba malých vodních nádrží za podmínky, že slouží vodohospodářským účelům 
 
f)14. Plochy krajinné zeleně – NK  
 
Plochy rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích doplňující krajinný 
rámec – vegetace je trvalá s obnovou v delším časovém cyklu a spolu s lesem vytváří krajinný rámec. 
Přípustné využití: 
– pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)  
– pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky  
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické 

infrastruktury, manipulační plochy 
Nepřípustné využití: 



 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

20 

– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 
– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 
– zalesňování za účelem hospodaření  
Podmíněně přípustné využití: 
– dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost 

biotopu  
– účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu  
– pozemky vodních a vodohospodářských zařízení za podmínky, že nebudou intenzivně 

hospodářsky využívané (chov ryb, drůbeže a sportovní rybářství) a nedojde ke zhoršení 
prostupnosti krajiny 

 
f)15. Plochy smíšené nezastavěného území – NS  
 
Hlavní využití: 
Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném postavení, přírodní 
ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních 
činností. 
Přípustné využití: 
– pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady, zahrady, vinice, 

rozptýlená zeleň, vodní plocha 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické 

infrastruktury, manipulační plochy 
– účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na 

lyžích a na saních 
– opatření pro zachování ekologické stability území, územní systém ekologické stability, liniová 

zeleň podél vodních toků a účelových komunikací 
– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 

protierozní opatření  
– pozemky staveb pro ochranu přírody  
Nepřípustné využití: 
– všechny děje, činnosti a zařízení, které by rušily kompromisní využívání 
– činnosti narušující ekologickou rovnováhu území 
Podmíněně přípustné využití: 
– nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny, seníky, 

výběhy, objekty sezónního ustájení a pod.) za podmínky, že se nejedná o zásah do celistvosti 
ZPF a zábor je menšího rozsahu  

– přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že 
nárůst plochy bude max. o 20% prvotně zkolaudované plochy 

– plochy pro zalesnění za podmínky, že plocha není větší než 1ha a v plochách navazující na 
stávající PUPFL, na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL a že se nejedná o I. a 
II.tř. ochrany ZPF a trvalé travní porosty a za podmínky, že nebude zalesněním narušena 
ekologická diverzita na základě biologického hodnocení lokality 

– oplocení u zahrad a sadů je přípustné za podmínky, že přímo navazují na zastavěné a 
zastavitelné plochy 
pozemky vodních nádrží za podmínky, že nenaruší spojitost úses a prostupnost krajiny 

 
Plochy smíšené se specifickým využitím NX 
Hlavní využití: 
Plochy slouží pro specializovanou zemědělskou výrobu – zahradnictví. 
Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro skleníky a skladování, sociálnízařízení 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
– pozemky zeleně 
Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním (např.dopravou) a technickým 

zařízením užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území  
Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky výzkumných a školských zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude 

negativně ovlivňovat tato zařízení 
Prostorové podmínky : 



 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

21 

• dodržet stávající výškovou zonaci– u změn využití území výšková zonace dle hlavního 
výkresu  

 
g) 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  
 

g)1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva 
Nejsou vymezeny. 
 
g)2. Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva 
Veřejně prospěšné stavby : 
Dopravní a technická infrastruktura – širší vztahy s dopadem na sousední obce: 
VD21  plocha pro stavbu rychlostní komunikace R43 
Dopravní a technická infrastruktura (komunikace, inženýrské sítě) : 
VDT10  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí pro obsluhu lokality i.č.12B, 12C, 

12D, 9 
VDT14  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí pro obsluhu lokality i.č.12D, 13 
Technická infrastruktura :  
VT1  plocha pro stavbu čistírny odpadních vod 
VT2  kanalizační sběrač 
VT18  kanalizační sběrač 
VT20  kanalizační sběrač 
VT26, VT26A kanalizační sběrač 
VT56  kanalizační sběrač – odpad z ČOV 
Veřejně prospěšná opatření : 
VE45     opatření k realizaci lokálního biocentra LBC Kelímky 
VE35, VE36    opatření k realizaci lokálního biocentra LBC U Vrážného 
VE27     opatření k realizaci lokálního biocentra LBC U Lesíka 
VE30, VE31, VE32,VE33, VE34  opatření k realizaci lokálního biokoridoru LBK V 
VE37, VE38, VE39, VE40, VE41 opatření k realizaci lokálního biokoridoru LBK VI 
VE57, VE42, VE43, VE44  opatření k realizaci lokálního biokoridoru LBK VII 
VE46, VE47, VE 48, VE49  opatření k realizaci lokálního biokoridoru LBK II 
VU28, VU23    opatření k zachycení extravilánových vod 
 
h)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 
Občanské vybavení : 
PO54   občanské vybavení – veřejná vybavenost – rozšíření školského areálu 
PP53   veřejná prostranství – lávka přes řeku 
PP52   veřejná prostranství – cesta do školy 
 
j)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

• plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické 
infrastruktury 

 
k)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření 
Je vymezena územní rezerva označená R1 – plocha pro bydlení. Tuto plochu je možné prověřit až po 
vyčerpání sousedních ploch pro bydlení. 
 
l)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování 
Plochy ani koridory nebyly vymezeny. 
 
Grafická část územního plánu (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7) - je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1 
Obsah grafické části:  

1 Výkres základního členění území    1 : 5 000 
2 Hlavní výkres       1 : 5 000 
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000 
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ODŮVODNĚNÍ 
 
1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

1.1. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, 
POŽADAVKY NA KOORDINACI 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ÚZEMÍ : 
Základní identifikace : 
Vlastní řešené území je vymezeno katastrálním územím obce Chornice a má rozlohu 1422 ha a v r. 
2001 zde žilo 831 obyvatel. 
 

název kód základní 
územní jednotky 

názvy ZSJ počet částí počet katastrů 

Chornice 578096 Chornice 1 1 
Vztah k průzkumům a rozborům a územně analytickým podkladům : 

• popisy stávajícího stavu jsou v Průzkumech a rozborech resp. v územně analytických podkladech, 
nejsou předmětem Odůvodnění. 

• přiložené seznamy, limity využití území, hodnoty území uvedené v Odůvodnění jsou platné do 
aktualizace územně analytických podkladů 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: 
Obec Chornice v Pardubickém kraji je v současné době na silnici II.třídy, je křižovatkou železnic 
regionálního významu č.262 a 271. Ve struktuře osídlení kromě obytné funkce plní i částečně funkci 
zemědělsko-průmyslovou.  
Do budoucna je na západním okraji v trase bývalé německé dálnice v rámci schváleného návrhu VÚC 
Pardubického kraje navržena rychlostní komunikace R 43, které je rovněž navržena za veřejně 
prospěšnou stavbu s označením D2. Na katastrálním územím Chornice je vymezen regionální územní 
systém ekologické stability RK č1424 a 1391 a RBC Lišnice č.278.  
Obec Chornice leží v jižní části území obce s rozšířenou působností – Moravské Třebové. Nejbližší 
větší sídlo je Jevíčko vzdálené cca 5 km, které poskytuje nejen pracovní příležitosti, ale i některé 
služby v občanské vybavenosti a je pro Chornice obcí s pověřeným obecním úřadem. 
Obec je součástí mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který je charakterizován docela 
dobrými přírodními podmínkami a s ohledem na jeho malou velikost také určitou rozmanitostí. Krajina 
se mění od úrodných rovin ke kopcovitým oblastem s nadmořskou výškou až 600 metrů. Mikroregion 
vykazuje příznaky stagnace a zaostává za jinými oblastmi České republiky. V roce 1998 měl tento 
mikroregion 27.936 obyvatel a velmi nízkou hustotou 67 obyvatel /km2 . 
Sousedící obce: 

Území obce Chornice sousedí s těmito obcemi (katastrálními územími):  

na severu s obcí  Městečko Trnávka (k.ú.Bezděčí u Trnávky, Lázy) 

na západě s obcí  Městečko Trnávka (k.ú.Přední Arnoštov) a Jevíčko (k.ú.Zadní Arnoštov) 

na jihu s obcí Víska u Jevíčka  

na východě s obcí Březinky, Vrážné a Biskupice 

ÚPD okolních obcí:  

Z ÚPD okolních obcí byly zapracovány tyto požadavky: 

• je zohledněna návaznost ÚSES 

• je zohledněna návaznost ploch dopravní infrastruktury silnice R43 

• je zohledněn projekt na vodní nádrž v jihozápadní části řešeného území zasahující i do území 
okolní obce 

 
Vliv urbanistické koncepce na sousedící obce, požadavky na koordinaci : 

• dopravní infrastruktura –  rychlostní komunikace R43 
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1.2. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 
Z „Politiky územního rozvoje České republiky“ schválené usnesením vlády ČR ze dne 20.7.2009 
vyplývá požadavek na respektování dopravního koridoru komunikace R43. 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 
ÚP VÚC Pardubického kraje : 

• vyplývá respektování ,resp. upřesnění koridoru pro silnici R43 

• je respektován regionální územní systém ekologické stability 
 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje : 

• jsou rozpracovány 
 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) – (AQUATIS Brno, a.s., včetně aktualizací) - Pro 
územní plán z této dokumentace vyplývá požadavek  

• rekonstrukce části sítě a opravy vzniklých poruch 

• vybudovat kanalizační síť včetně čistírny odpadních vod 

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

Vypracování návrhu územního plánu obce Chornice je na základě schváleného „Zadání pro 
zpracování návrhu územního plánu obce Chornice“ (jehož součástí je i souborné stanovisko) ze dne 
25.03.2002.  
Vzhledem k tomu, že návrh ÚP nebyl schválen (pouze projednán) je zhotoven nový návrh ÚP, 
který je zpracován v souladu  se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ). Na 
základě projednání návrhu byla provedena úprava – rozšířena plocha pro dopravu – silnici R43 
na severním okraji řešeného území, doplněny údaje o hlavních důlních dílech, civilní ochraně 
obyvatel a v grafické části – v koordinačním výkresu doplněno ochranné pásmo dráhy v širších 
vztazích přírodní park. 
 
3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K 
ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

3.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 
Návrh koncepce : 
V zastavěném a zastavitelném území nesmí být umístěny stavby, které by kulturní, přírodní a 
civilizační hodnoty území znehodnotily svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, 
vzhledem, účinky provozu a použitými materiály. 
Odůvodnění : 
Obecná formulace zajišťující stavebnímu úřadu možnost posoudit záměry, které nejsou přesně 
specifikovány v přípustných nebo podmíněně přípustných činnostech; při rozporu je možno zpracovat 
nezávislou expertízu. 
 
Návrh koncepce : 
Pro zachování a kultivaci přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je navržena diferenciace území 
- jsou vymezeny území zásadního významu pro ochranu a rozvoj těchto hodnot. 

Území zásadního významu pro ochranu a rozvoj hodnot území považovat za území s nejkvalitnějším 
urbanistickým, architektonickým a přírodním charakterem prostředí - tato území považovat za 
nejcennější z hlediska ochrany krajinného rázu;  
a) Územní rozsah je vymezen v grafické části v hlavním výkrese č.2 a zahrnuje nejvýznamnější 
prostory v sídle – prostory podél hlavní ulice od jižního konce po řeku Jevíčku a zástavbu podél 
komunikace ve směru východ – západ. V krajině to jsou přírodní horizonty na východním a západním 
okraji řešeného území – lesní komplex Hušáku na západě a přírodní park na východě. 
b) Podmínky koncepce ochrany a rozvoje hodnot : veškeré děje, činnosti a zařízení musí respektovat 
kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí v tomto území nepovolovat 
zkrácené stavební řízení a projekty provádět autorizovanými osobami; zastavěné území považovat za 
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urbanisticky exponované polohy; v nezastavitelném území je nutno respektovat a podporovat 
rozmanitost ploch využívání území, krajinné formace a prostorovou diverzitu.  
Odůvodnění : 
Na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navržena diferenciace území 
z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území – je vymezeno území zásadního významu pro ochranu 
hodnot. Pro udržitelný rozvoj území je nezbytné zachovat a rozvíjet jeho kvality dané především : 

Urbanistickým a architektonickým charakterem prostředí, který je dán: 

o charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti 
a celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko 
prostoru, koeficient zastavění) 

o strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary 
a orientace střech k uličním prostorům) 

o obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem 

o pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty, 
pohledově exponované svahy 

Přírodním charakterem prostředí, který je dán: 

o charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi, 
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací 

Návrh koncepce : 

• zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území obce musí být situována vždy tak, 
aby do volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku; v případě, že to 
není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním  

Odůvodnění : 
Z hlediska ochrany krajinného rázu – přechodu zástavby do krajiny - je tato podmínka v rámci 
územního plánu splněna.   
Návrh koncepce : 

• nová zástavba bude respektovat výškovou zonaci (pokud je navržena viz. grafická příloha –  
Hlavní výkres) z důvodů ochrany civilizačních hodnot území – obrazu obce, u stávající zástavby 
bude respektována výšková zonace okolí  

Odůvodnění : 
Převážná část stávající zástavby je jednopodlažní, kromě bytových domů na Jevíčské ulici a 
rozestavěného objektu v ploše výroby (cca 5 podlažní). Zástavba v prolukách nebo jako náhrada za 
stávající objekty výškově zohlední stávající výškovou zonaci.  
Nová výstavba je soustředěna v lokalitě „Slunečná“ převážně s návrhem na jedno podlaží, v blízkosti 
bytových domů dvoupodlažní. Výšková zonace v plochách smíšených výrobních a výrobních je 
navržena převážně jednopodlažní, na ul.Nádražní (v blízkosti nádraží) dvoupodlažní. 
Návrh koncepce : 

• není přípustná výstavba nových objektů pro bydlení v zahradách stávajících rodinných domků 
mimo uliční čáru bez přímého přístupu z veřejného prostranství 

Odůvodnění : 
Podmínku je nutno respektovat, se změnou majetkových poměrů by v budoucnu mohlo dojít 
k neřešitelným problémům. 
Návrh koncepce : 

• není dovoleno umisťovat stavby ve volné krajině, pokud nejsou umístěny na navržených a 
v územním plánu schválených zastavitelných plochách nebo to připouští podmínky pro plochy 
s rozdílným způsobem využití 

Odůvodnění : 
Krajinný ráz je velmi jedním z potenciálů rozvoje cestovního ruchu, proto je potřeba ho chránit. 
Zastavitelné plochy i z důvodů ekonomického řešení technického vybavení navazují na stávající 
zastavěné území. 
Návrh koncepce : 

• respektovat a chránit drobné sakrální a lidové objekty v obci a krajině, včetně jejich okolí 

• neměnit charakter přírodních horizontů (např.trvalým odlesněním) a přírodních dominant 

• respektovat stávající liniovou a soliterní zeleň v krajině, v rámci ploch WT, NZ a NS doplnit 
liniovou zeleň podél vodních toků a účelových komunikací s funkcí interakčních prvků 
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Odůvodnění : 
Obec je umístěna v těžišti svého území uprostřed úrodné krajiny s viditelnou dominantou kostelní věže 
ze severu a jihu. Vzdálené horizonty jsou tvořeny zalesněnými kopci, vlastní obec má bohatou 
rozptýlenou zeleň vytvářející přechod do zemědělské krajiny. Díky terénu je obec od severu snadno 
přehledná, příjezd od jihu skýtá překvapení – za terénní vlnou je viditelná především věž kostela a 
menší část zástavby. Drobné měřítko zástavby a rozptýlené zeleně je v kontrastu s rozsáhlými 
plochami orné půdy, což je zdůrazněno i barevnými kontrasty – zemitá horizontála orné půdy je 
lemována tmavou zelení zalesněných kopců na západní a východní straně; uprostřed horizontály je 
viditelná vertikála vzrostlé zeleně a dominanty kostelní věže doplněná červenými střechami - a to vše 
vytváří charakter krajnného rázu obce Chornice.  
 

Návrh koncepce : 

• zachovat pohodu bydlení a kvalitu života : 

• chov hospodářských zvířat v zemědělském areálu (na severním okraji obce) je možný pouze 
v takové koncentraci, aby nedošlo k obtěžování obyvatelstva vyššími koncentracemi páchnoucích 
látek; rozhodující je vzdálenost k nejbližšímu objektu pro bydlení 

• limity škodlivin dle platné legislativy nesmí překročit hranice areálu, ve kterém je zdroj škodlivin 
umístěn 

• možnost umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo 
chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany 
veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit a následně projednat s věcně a místně příslušným 
orgánem veřejného zdraví; před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad 
záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. 
vibracemi 

• konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány 
s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 

• umisťování staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro 
zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, 
staveb pro obchod a pro shromažďování  většího počtu osob v blízkosti zdrojů znečišťování 
ovzduší (např. ČOV, farmy živočišné výroby, komunikace atd.) musí být předem projednáno 
s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví; před vydáním územního 
rozhodnutí na výše uvedené stavby musí být deklarováno, že vnitřní prostředí pobytových 
místností v těchto stavbách odpovídá hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů upravených prováděcími právními předpisy 

• v případě záměru zavedení chovu hospodářských zvířat typu „rodinná farma“ musí být tento chov 
projednán s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví ještě před jeho 
zřízením  

Odůvodnění : 

V obci je kvalitní prostředí, které je nutno do budoucna ochránit. Největším rizikem jsou negativní 
dopady od motorové dopravy na silnici II.tř., vybudováním rychlostní komunikace R43 dojde ke 
snížení tranzitní dopravy. 

V rámci návrhu územního plánu nejsou navrženy plochy s možností bydlení v blízkosti silnice II.třídy 
ani nezasahují do ochranného pásma železnice. 

V areálech, kde je riziko výskytu škodlivin nad rámec stanovený legislativními předpisy, nesmí být 
takové činnosti, děje a zařízení, které by svými účinky negativně ovlivńovali pohodu bydlení. Je to 
především  areál zemědělské výroby při výjezdu z obce směr Městečko Trnávka, kde je riziko 
organoleptického zápachu ze živočišné výroby.  

V územním plánu je po celém území obce jsou navrženy plochy smíšené obytné, umožńující i určité 
děje, činnosti a zařízení pro vytváření pracovních příležitostí, řemeslnou a malozemědělskou výrobu 
při dodržení podmínek  z hlediska životního prostředí. 

3.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Odůvodnění řešení návrhu územního plánu vyplývá z těchto zásad : 
Obec Chornice bude rozvíjena jako kompaktní sídlo, pro koncepci platí tato závazná rozhodnutí : 

Chornice –   historická obec v úrodné krajině Malé Hané  
historická obec 
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cíl :  kultivovat dědictví zanechané předcházejícími generacemi  
 navržená koncepce :  

vychází z principů trvale udržitelného rozvoje venkova, vytváří územně technické podmínky 
pro zachování a kultivaci prostorových kvalit obce a krajiny - je navržena diferencovaná péče o 
území obce, rozvojové plochy respektují stávající charakter zástavby 

cíl :  pro trvale udržitelný rozvoj je nutno zajistit dostatečnou sociální i technickou infrastrukturu a 
kvalitní životní prostředí 
navržená koncepce :  
územní plán navrhuje dostatečné plochy pro rozvoj bydlení - přístupné bydlení má zajistit 
stabilizaci obyvatel 
v územním plánu jsou navrženy koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí obce včetně 
návrhu na odstranění hlavního limitu rozvoje – odkanalizování obce včetně čištění odpadních 
vod  
územní plán rozvíjí kvalitu prostředí a umožňuje další rekreační využití kvalitního a klidného 
prostředí pro individuální rekreaci využíváním stávajícího bytového fondu 

v úrodné krajině 
cíl :  podpora malému podnikání, multifunkčnímu zemědělství, obnova starých řemesel  
 navržená koncepce :  
 v územním plánu jsou navrženy plochy pro rozvoj výrobních aktivit a to v návaznosti na 

stávající plochy na severním okraji obce 
Malé Hané 
cíl :  obec chce přispívat k identitě a rozvoji celého mikroregionu  

 navržená koncepce :  
 územní plán navrhuje územně technické podmínky pro posílení významu obce v oblasti 

obytné a rekreační; stabilizací obyvatelstva bude posílena i socioekonomická soudržnost 
celého mikroregionu při zachování kulturních a přírodních hodnot  

 
Odůvodnění : 
Koncepce rozvoje obce navazuje jednak na cíle vymezené v rámci strategie rozvoje mikroregionu 
Jevíčsko – Moravskotřebovsko, jednak vychází z principů udržitelného rozvoje. Hlavní rozvoj bydlení 
je navržen v území rozestavěné lokality Slunečná v těsné návaznosti na centrum obce. Pro rozvoj 
pracovních příležitostí jsou navrženy plochy jednak u nádraží, jednak u silnice II.třídy směr Městečko 
Trnávka. Pro zlepšení prostředí obce přispěje vybudování rychlostní komunikace R43 v trase tělesa 
rozestavěné dálnice v II.světové válce. Z tohoto důvodu není uvažována rezerva pro obchvat silnice 
II.třídy, její průběh je ponechán ve stávající trase, což dopovídá i nadřazené územně plánovací 
dokumentaci. 

B) PLOCHY BYDLENÍ A SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2„ Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území   je tvořeno stávajícím obytným územím  
rozvojové lokality  i.č. 9,,12B,12C,12D,13,22, 55, 61 : 

Odůvodnění : 

Koncepce rozvoje bydlení je soustředěna především do lokality Slunečná, která je v současné době 
rozestavěná a která má výhodnou polohu v blízkosti centra obce. Je zde možno realizovat jak objekty 
pro individuální bydlení tak i pro hromadné. 

C) PLOCHY REKREACE 
Plochy hromadné rekreace - RH 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2– „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :    v obci není 
rozvojové území :    lokality i.č.15A 
Odůvodnění : 
Na jihozápadním okraji obce je požární nádrž, kterou je nutno rekonstruovat na koupaliště. 
V návaznosti na tuto plochu je navržena plocha umožńující zřízení kempinku. 
Plochy rodinné rekreace - RI 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2– „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :    severně od obce 
rozvojové území :    nejsou navrženy 
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Odůvodnění : 
Na západním okraji obce je koupaliště, u kterého je navržena i plocha pro rodinnou rekreaci. 

D) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Plochy pro občanské vybavení – veřejné vybavení OV  
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje:  
stabilizované území :   stávající plochy v centru obce a na severu obce (škola) 
rozvojové území :   rozšíření školy – i.č.54 
Odůvodnění : 
Občanské vybavení – veřejné vybavení – je v obci dostatečně zastoupeno – plocha mateřské školy a 
základní školy, kostel, hasičárna, obecní úřad. V ÚP je navrženo rozšíření plochy školy, rozšíření 
sportoviště a pozemku pro volnočasové aktivity žáků. 
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malého a středního rozsahu OM :  
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje plochu v centru 
obce. 
Odůvodnění : 
Vzhledem k velikosti obce je stávající plocha dostačující, případné nároky je možné realizovat v rámci 
plochy smíšené obytné. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport OS :  
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje:  
stabilizované území :   v lokalitě Slunečná , koupaliště 
rozvojové území :   lokalita i.č.11, 15B 
Odůvodnění : 
Je navrženo rozšíření stávajícího sportoviště v lokalitě Slunečná v centru obce. Tento areál slouží 
nejen sportovním účelům, ale v letních měsících i kulturním účelům. 
Areál „koupaliště“ na jihozápadním okraji obce je v dnešní době využíván jako požární nádrž. jako 
zdroj vody je využíván bývalý zdroj pitné vody pro obec, včetně vodojemu u silnice do Jevíčka. Je 
navrženo rozšíření plochy tohoto zařízení (i.č.15B) o další sportoviště a související aktivity s 
koupalištěm. 
Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby OH  
Návrh koncepce : 
stabilizované území   hřbitov v centru obce 
rozvojové území :   není navrženo 
Odůvodnění : 
Plocha hřbitova je stabilizovaná, není požadavek na jeho rozšíření. 
 

E) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ ZV 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje :  
stabilizované území : v rámci území obce jsou pouze menší plochy sídelní zeleně, 

které nejsou vymezeny samostatně, ale jsou součástí 
veřejných prostranství 

rozvojové území : lokality i.č.19, 50, 52, 55 
Odůvodnění : 
V ÚP plánu jsou vymezeny plochy sídelní zeleně, nejvýznamnější je lokalita i.č.52, která umožní 
zlepšení pěší cesty do školy. Lokalita i.č.19, 55 umožní umístění dětského hřiště, lokalita i.č.50 je 
plocha pod přeložkou nadzemního vedení el.energie. 

F) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :   stávající prostranství 
rozvojové území : dopravní obsluha rozvojových lokalit - i.č.2, 6, 10, 14, 17, 24, 

53 
 
Odůvodnění : 
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Navržené lokality ploch smíšených obytných, občanského vybavení, smíšených výrobních a výrobních 
je nutno dopravně obsloužit. V návaznosti na stávající veřejná prostranství je navrženo jejich rozšíření 
i do nových lokalit. Lokalita i.č.53 je lávka pro pěší umožňující přístup do školy oddělený od motorové 
dopravy (spolu s lokalitou sídelní zeleně i.č.52). 
V územním plánu nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci,, občanské vybavení a 
smíšené obytné větší než 2 ha, proto nejsou ani vymezeny plochy veřejných prostranství (bez 
komunikací) související s těmtio plochami. 

G) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje :  
stabilizované území : areál při výjezdu do Městečka Trnávky a areály u nádraží 

(Nádražní ulice) 
rozvojové území :   lokality i.č.3, 7, 8, 25 
 
Odůvodnění : 
Rozvojová území pro výrobu navazují na stávající areály a umožńují případný nárůst ploch pro 
pracovní příležitosti. V těchto plochách jsou také podmíněněé přípustné fotovoltaické elektrárny. 

H) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Návrh koncepce : 

Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje :  
stabilizované území : plocha u silnice směr Městečko Trnávka a u řeky Jevíčky 

(bývalý mlýn) 
rozvojové území :   lokalita i.č.4, 5 
 
Odůvodnění : 
Rozvojové lokality jsou navrženy jednak u nádraží v sousedství stávající plochy smíšené obytné, 
jednak na ulici Trnavská v návaznosti na stávající areál (sběrné suroviny). 
 

3.3. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Návrh koncepce : 
Plocha pro železniční dopravu – DZ navrhuje v rámci koncepce : 

• plochy jsou stabilizované 
 
Odůvodnění : 
Chornice je napojena na železniční síť prostřednictvím 2 tratí: 
- 262 - Česká Třebová - Chornice - Skalice nad Svitavou 
- 271 - Prostějov - Chornice 
Železniční trati jsou situovány na pravém břehu Jevíčky, zatímco převážná část zástavby je na břehu 
levém. Železniční stanice je napojena prostřednictvím silnice III/3716 přes dva úrovňové železniční 
přejezdy. Vzhledem k významu tratí (regionální trať) se nepředpokládá rozvoj, který by přesáhl 
stávající drážní pozemek.  

B) SILNIČNÍ DOPRAVA 
Navržená koncepce : 
Plocha pro dopravní infrastrukturu  – silniční dopravu DS umožňuje umístění: 

• rychlostní komunikace R43 – i.č.21 
• Navržená plocha pro liniovou stavbu rychlostní komunikace R43 je limitní, rozsah bude upřesněn 

podrobnější dokumentací; po nabytí pravomocného územního rozhodnutí u zbývajících ploch 
zůstane stávající využití, pokud nebude projektem pozemkových úprav navrženo jiné využití. 

• přístup k areálu koupaliště i.č. 16 
 
Odůvodnění : 
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Katastrálním území prochází silnice II/371 Linhartice - Jaroměřice, ze které v obci odbočuje silnice 
II/372 Chornice - Jevíčko - Chlum. Západní částí katastru byla vedena trasa tzv. "německé dálnice", 
jež je navrhována v koncepci rozvoje dopravních sítí jako koridor rychlostní silnice R 43 spojující Brno 
s Moravskou Třebovou resp. silnicí R35. V nadřazené územně plánovací dokumentaci je plocha pro 
rychlostní komunikaci vedena na území obce bez variant. Plochy pro rychlostní komunikaci je 
vymezena cca v rozsahu ochranného pásma, je limitní a zahrnuje náspy, zářezy, případné přleožky 
inženýrských sítí a pod. Po nabytí územního rozhodnutí bude zmenšena a zbývajcí plochy budou i 
nadále využívány stávajícím způsobem. 
Silniční síť doplňují silnice III/366 22 Konice - Dzbel - Chornice, jež je ukončena na křižovatce se 
silnicí II/371. Z této silnice pak odbočuje mezi železničními tratěmi silnice III/371 6, jež napojuje 
železniční stanici a pokračuje za Nectavou dále na sever. Vlastní areál žst je napojen krátkou 
odbočkou silnice III/3717 v délce 227 m. Mimo zastavěné území jsou pak vedeny silnice III/366 26 v 
severní části a III/371 10 v jižní části katastrálního území. 
Plochy účelových komunikací 

Návrh koncepce : 

Plochy pro účelové komunikace – DX navrhují v rámci koncepce : 

Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje :  
stabilizované území : stávající stav 
rozvojové území :   lokalita i.č.49 
 
Odůvodnění : 
Chornicemi prochází cykloturistické trasy Klubu českých turistů, jež jsou vedeny  po silnici II/371 z 
Biskupic a odtud opět po silnici II/371 6 směrem na sever. V Chornici odbočuje cykloturistická trasa 
vedená podél silnice III/366 22. 
Na potoce Kelímka je navržena vodní nádrž, pro přístup je navržena účelová komunikace. 
 

3.4. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro umístění kanalizačních stok, čistírny odpadních vod, 
přeložky nadzemního vedení vn – plochy technické infrastruktury TI a nebo jsou součástí ploch 
veřejných prostranství PV popř. dopravní infrastruktury DS. 
Plochy pro liniové stavby i.č. 18,20,51,56 : tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro 
umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných 
právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost těchto ploch pro technickou 
liniovou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud není podmínkami územního plánu (i.č.51) nebo 
nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území. 

Odůvodnění: 

Pro liniové trasy technické infrastruktury jsou navrženy plochy, které po realiazaci budou využívány 
pro stávající využití území. Pouze u i.č.51 je podmínečně možné tuto plochu využít pro fotovoltaickou 
elektrárnu a to za podmínky, že bude stejné zařízení realizováno na plochách i.č.58,59.  
Územní rozsah je vymezen v grafické části. 
 
Plocha pro technickou infrastrukturu TI umožňuje řešit: 

• zásobování vodou  
Návrh koncepce : 

• vodovodní síť je stabilizovaná 

Odůvodnění: 

Chornice jsou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového 
vodovodu Městečko Trnávka. Zdroj Petrůvka dodává pitnou vodu do SV Městečko Trnávka a je mimo 
řešené území. 
Původní zdroj - prameniště Chornice již není využíván pro zásobování veřejného vodovodu, bude 
využíván pro plnění bazénu koupaliště. Nachází se cca 2 km JZ od obce. 
Současný systém je vyhovující, doporučuje se posouzení velikosti akumulace vdj. Lázy a její potřeby v 
rámci skupinového vodovodu a se zohledněním výhledové potřeby obce Chornice. Pokud by 
akumulace byla nedostatečná pro zásobování Chornic, byla by nutná přístavba tohoto vodojemu (toto 
nemůže řešit územní plán obce Chornice, protože je mimo řešené území). 
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• odkanalizování 

Návrh koncepce: 

o je navržen oddílný systém odkanalizování s požadavkem max. vsakování dešťových vod  

o dešťové vody v max. míře zasakovat i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití než 
ve kterých je bydlení 

o splaškové odpadní vody řešit svedením gravitačně do nejnižšího místa a s případným 
přečerpáváním do stok napojených do navržené plochy pro čistírenské zařízení  

Odůvodnění: 

V Chornicích není provedena soustavná kanalizace s likvidací odpadních vod. V obci je položena dílčí 
dešťová kanalizace, vyústěná do recipientů, tj. do Jevíčky, mlýnského náhonu a potoka Kelímka. 

Odkanalizování jižní části obce: 

Pro část obce jižně od kostela jsou splaškové vody svedeny do nejnižšího místa – křížení ulice 
Jevíčská s potokem Kelímka a odtud přečerpávány do stoky u kostela. 

Odkanalizování severní části obce: 

tj. území, přiléhající k areálu Krasu a školy a místní část zvaná Habeš u nádraží ČD bude 
odkanalizována gravitačně splaškovou kanalizací. 

Odkanalizování východní části obce: 

pro odkanalizování území v okolí Slunečné bude využita stávající plocha čistírenského zařízení, 
které bude nahrazeno čerpací stanicí do které budou svedeny splaškové odpadní vody ze 
stávajících i rozvojových ploch. odtud budou splaškové vody přečerpány  do stoky na ulici 
Jevíčská. Pro lokalitu i.č.12D je nutno vybudovat čerpací stanici.  

Čistírna odpadních vod: 

bude umístěna na severním okraji obce na levém břehu Jevíčky cca 100 m od toku se zabezpečením 
ochrany před záplavou (Q100). 

• zásobování el.energií 

Návrh koncepce: 

• zásobování elektrickou energií je stabilizováno; pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude 
využito výkonu stávajících trafostanic; v případě nutnosti je možno stávající trafo vyměnit za 
výkonnější 

• je navržena přeložka nadzemního vedení na severovýchodním okraji zastavěného území – 
v případě, že navržené lokality budou využity pouze jako plocha pro fotovoltaickou elektrárnu, 
přeložka nebude realizována 

Odůvodnění: 

• V dnešní době je obec Chornice zásobována el.energií z napájecího nadzemního vedení 22 kV 
č.244 zaústěného do napájecího bodu R110/22 kV Velké Opatovice. Na toto vedení jsou pak 
nadzemními přípojkami napojeny jednotlivé trafostanice 22/0,4 kV zásobující řešené území. Mimo 
jedné zděné věžové, se jedná o stanice sloupové. Současným požadavkům na zajištění dodávky 
el. energie vyhovují. 

• zásobování plynem 

Návrh koncepce: 

• STL plynovod je stabilizován 

Odůvodnění: 

V Chornicích je proveden STL rozvod plynu, který je přiveden z Jevíčka. Stávající síť je zcela nová, 
vyhovující. Pro napojení rozvojových lokalit se navrhuje její rozšíření o nové úseky. 
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• zásobování teplem 

Návrh koncepce: 

• plynofikace obce 

• individuálně je možno využívat alternativních zdrojů 

• jsou navrženy plochy pro fotovoltaickou elektrárnu v jižní části řešeného území a u nádraží 
(i.č.58,59,60) 

Odůvodnění: 

• malé vodní elektrárny – podmíněně přípustné na vodních tocích za podmínky, že bude souhlasit 
správce toku a nedojde k narušení ekosystému  

• větrné elektrárny – podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu  

• fotovoltaické elektrárny – je navržena plocha jednak v jižní části řešeného území, jednak v území 
u nádraží, kde je možno pro tento účel případně využít i navržené plochy výrobní (i.č.3,25) 

• telekomunikace, spoje - koncepce 

Návrh koncepce: 

• telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované, rozvoj mobilních operátorů je podmíněně 
přípustný, za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 

Odůvodnění: 

• Řešeným územím prochází dálkový kabel. 
Radioreleové paprsky - katastrálním územím neprocházejí radioreléové trasy. Na území se nenachází 
zařízení mobilního operátora. 
V obci je v provozu pošta. 

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 
Návrh koncepce: 
pro fotovoltaické elektrárny jsou navrženy plochy i.č.58,59,60. 
Odůvodnění : 
Pro rozvoj alternativních zdrojů energie jsou vymezeny tři plochy, všechny dočasného charakteru 
dané životností zařízení. Podmínečně přípustná jsou tato zařízení i v plochách výroby (stávajících i 
navržených). 

ODPADY 
Návrh koncepce : 

• tuhý komunální odpad bude i nadále ukládán do popelnic a odvážen na skládku mimo řešené 
území.  

• pro velkoobjemový a nebezpečný odpad jsou přistaveny kontejnery a odpad je likvidován mimo 
řešené území., plochy pro stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, včetně odpadu inertního 
(shromažďovací místa) se v plochách připouští jako související technická, příp. veřejná 
infrastruktura 

Odůvodnění : 

• vzhledem k velikosti obce nejsou navrženy plochy pro nakládání s odpadem 

3.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES 
Návrh koncepce : 

• je navržena koncepce uspořádání krajiny v členění na plochy vodní a vodohospodářské, přírodní, 
zemědělské, lesní, smíšené nezastavěného území  

• uspořádání vychází z časové náročnosti obměny bioty – lesy a krajinná zeleň s dlouhý časovým 
intervalem, zemědělství s krátkým – ročním intervalem, plochy smíšené s průměrným časovým 
intervalem 

• v rámci koncepce jsou doplněny charakteristické prvky krajinného rázu – rozptýlená zeleň a vodní 
plochy 
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Odůvodnění : 
Koncepce uspořádání krajiny vychází z  jejího vývoje a přírodních podmínek a člení krajinu na krajinný 
rámec (lesy a krajinná zeleň), užitný prostor (plochy zemědělské), plochy smíšené nezastavitelné 
doplňující svojí polyfunkčností uspořádání krajiny a plochy vodní a vodohospodářské. V rámci 
koncepce jsou navrženy podmínky pro doplnění rozptýlené zeleně i na ostatních nezastavitelných 
plochách. 
Koncepce územního plánu diferencuje uspořádání krajiny z přírodních podmínek a toho plynoucího 
využívání a z jejího významu pro udržitelný rozvoj.  
Krajinný rámec je vymezen jako stabilizační faktor nejen uspořádání krajiny ale i jako zásadní pro 
fungování krajiny z hlediska ekologického, estetického, vodohospodářského. Jedná se o vegetaci 
z časové hlediska trvalou, s obměnou v desítkách let – lesy – krajinná zeleň. 
Užitný prostor je území s rychlou obměnou vegetace, převážně během jednoho roku, sloužící 
intenzivní výrobě biomasy – převážně orná půda, popř. intenzivní louky. 
Významnou roli v ekologické stabilitě i krajině mají plochy smíšené s polyfunkčním využíváním, tvořící 
často přechod mezi zástavbou a užitným prostorem (neintezivní sady, lada, drobná držba) a její 
význam je pro krajinu neocenitelný.  

3.5.1. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 

A) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – WT , WP 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje 

stabilizované území :    stávající plochy 
rozvojové území :  jsou navrženy dvě nádrže na potoce Kelímka 

i.č.23, 28 
Odůvodnění : 
Potok Kelímka – zejména jako ochrana před přívalovými vodami se navrhují dvě stavby: 

− malá vodní nádrž na západním okraji k.ú. nad tělesem rozestavěné dálnice. Tato nádrž byla již 
v minulosti vyprojektována, stavba i zátopa by zasahovala větší částí na k.ú. Víska u Jevíčka. 
Případná realizace by proto podléhala zájmu a souhlasu obou obcí 

− ochranná nádrž na toku nad obcí – navrhuje se jako opatření, případně pouze jako schůdnější 
možnost vzhledem k nutné územní koordinaci (sousední obec, ÚPN VÚC) a finanční náročnosti. 
Nádrž by také vzhledem k umístění zachytila větší plochu povodí. Upřesnění její plochy a objemu 
byla předmětem samostatné podrobnější dokumentace. 

− na k.ú. se nacházejí  vodní toky  Kelímka, vodní tok „u koupaliště“ od soutoku s Kelímkou u 
koupaliště po dálnici, vodní tok „od Vísky“ – od soutoku s Kelímkou po hranici k.ú.Víska u Jevíčka, 
HOZ – otevřený odpad „C“ podél dálnice, HOZ otevřený odpad „D“ u hranici s k.ú.Lazy, HOZ 
otevřený odpad „u větrolamu“ na katastrální hranici s k.ú.Lazy. Ve výkresové části jsou zakresleny 
pouze toky dle mapového podkladu. 

Vodohospodářské plochy 
nejsou navrženy 

B) PLOCHY PŘÍRODNÍ - NP 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 

• stabilizované plochy funkčních biocenter 

• navržené plochy lokálních biocenter i.č.27 (LBC U Lesíka), 35,36 (LBC U Vrážného)a 45 
(LBC Kelímky) 

 
Odůvodnění : 
Pro zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability jsou navrženy plochy lokálních 
biocenter. 

B) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - NZ 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnují :  
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stabilizované území :   stávající plochy zmenšené o rozvojové plochy 
rozvojové území :   není navrženo 
 
Odůvodnění : 
Stávající území obce je intenzivně využíváno, z tohoto důvodu jsou navrženy zastavitelné plochy se 
zásahem do zemědělské půdy bez narušení jeho celistvosti. 

C) PLOCHY LESNÍ - NL 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :   stávající plochy 
rozvojové území :   není navrženo 
 
Odůvodnění : 
Navržená koncepce trasy R43 - předpokládá se zásah do ploch PUPFL . 

D) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ - NK 
Návrh koncepce : 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :   stávající plochy 
rozvojové území : navrženo v rámci lokálního územního systému ekologické 

stability i.č.30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 49 

Odůvodnění: 
Koncepce územního plánu doplňuje krajinný rámec o krajinnou zeleň a to především podél vodních 
toků pro zajištění funkčnosti lokálních biokoridorů – LBK II, V, VI, VII. 

E) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - NS 
Návrh koncepce : 

Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2– „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
stabilizované území :   stávající plochy 
rozvojové území :   není navrženo 
 
Odůvodnění: 
Stávající plochy jsou stabilizovány. 

3.5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2– „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 

A) NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Návrh koncepce: 
Územní rozsah je vymezen v grafické části – výkrese č.2 – „Hlavní výkres“ a zahrnuje : 
 
Odůvodnění : 
V západní části řešeného území je vymezen regionální biokoridor HUŠÁK (RK1424 – dle identifikace 
ÚTP ÚSES ČR, MMR a MŽP, 1996). Ten na jihozápadě navazuje na regionální biocentrum LIŠNICE  
(278), které je však vymezeno již mimo katastr obce Chornice.  
Na východním okraji katastru je vymezena část lokálního biocentra LBC Pod Hlubným, které je 
součástí nadregionálního biokoridoru K 92.  

KONCEPCE ROZVOJE 

Z hlediska územního systému ekologické stability byly dodrženy zásady návaznosti na okolní území 
použitím územně technických a oborových podkladů. Nápojné body jednotlivých skladebných částí 
jsou jednoznačné. Jsou vázány na vodní toky nebo navazují na skladebné části vymezené na území 
sousední obce. 

B) LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Biocentra : 
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název význam katastrál
ní území 

současný stav 

LBC Pod 
Hlubným 

vložené do 
nadregioná
lního 
biokoridoru  

Vážné, 
Chornice   

Lesní porosty skladby: SM50, BK20, KL20, MD10, 33let 

LBC Nad 
cestou 

vložené do 
regionálníh
o 
biokoridoru  

Chornice Lesní porosty skladby: BO 40, SM 50, JD 8, MD 2   

LBC Kelímky lokální Chornic
e 

Jevíčka, orná půda, Kelimka, břehové porosty 

LBC U lesíka lokální Chornic
e 

Břehový porost 

LBC U 
Vrážného 

lokální Chornice 
Břehový porost, orná půda 

 
Biokoridory  

Název Význam 
současný stav 

RBK 1 (RK 
1424) 

regionální 
Lesní porosty  

RBK 2 (RK 
1424) 

regionální 
Lesní porosty 

LBK I.  
Břehový porost 

LBK II. lokální 
Kelimka, orná půda, břehový porost 

LBK III. lokální Jevíčka, louka, břehový porost   
LBK IV.   lokální Jevíčka, louka     
LBK V. lokální Nectava, louka, břehový porost   
LBK VI. lokální Nectava, louka, břehový porost   
LBK VII. lokální přítok Nectavy, louka, břehový porost   
LBKVIIII. lokální 

smrkové lesní porosty 
 

Odůvodnění : 

Většina biocenter na lesní půdě je částečně funkční. U všech je nutná úprava lesního hospodářského 
plánu-výchovných zásahů a obnovních cílů ve prospěch přirozené druhové skladby. U navržených, 
neexistujících a nefunkčních biocenter je nutné přesné vymezení v dalších stupních projektové 
dokumentace ÚSES. 
Většina prvků MÚSES na zemědělské půdě je nefunkční, nebo vůbec neexistuje. Biocentra i 
biokoridory jsou při dodržení prostorových parametrů navrženy tak, aby jejich realizace vzhledem k 
aktivitám člověka v území (zemědělské využívání krajiny) byla co nejsnadnější. 

C. ÚPRAVY A ZMĚNY ÚSES PROVEDENÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. 
Jedná se o následující úpravy:  
Rozsah ÚSES byl koordinován s Okresním generelem ÚSES (Svitavy) zpracovaným v roce 2000. 
Doplněna byla větev lokálního ÚSES podél Nectavy.  Vymezený územní systém ekologické stability je 
v souladu s ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES ČR, MMR a MŽP ČR, 1996 a koncepcí rozvoje 
regionálního ÚSES Pardubického kraje.  

3.5.3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Návrh koncepce : 

• plochy nejsou navrženy 
Odůvodnění : 

• doplnění liniové zeleně zajišťuje opatření proti větrné a vodní erozi na zemědělské půdě (doplnění 
liniové zeleně podél hospodářských cest a  vodních toků)  
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• v rámci ploch NZ je nutno realizovat dle podmínek (ve svažitém terénu) meze a průlehy a to na 
základě podrobnější dokumentace 

 

3.6. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVO K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Stavby dopravní a technické infrastruktury byly vymezeny jako nejvhodnější z pohledu základní 
koncepce obsluhy řešeného území. 
VD21  plocha pro stavbu rychlostní komunikace R43 
VD16  plocha pro komunikaci 
VTI1  plocha pro stavbu čistírny odpadních vod 
VTI2  plocha pro stavbu kanalizačního sběrače 
VTI18  plocha pro stavbu kanalizačního sběrače 
VTI20  plocha pro stavbu kanalizačního sběrače 
VTI26, VTI26A plocha pro stavbu kanalizačního sběrače 
VDT6  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí 
VDT10  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí 
VDT14  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí 
VDT17  plocha pro stavbu komunikace a inženýrských sítí 
Veřejně prospěšná opatření : 
VU23, VU28 opatření k zachycení extravilánových vod 
VE30, VE31, VE32, VE33, VE34 opatření k realizaci LBK V 
VE37, VE38, VE39, VE40  opatření k realizaci LBK VI 
VE41, VE42, VE43, VE44  opatření k realizaci LBK VII 
VE46, VE47, VE48, VE49  opatření k realizaci LBKII 
 
Odůvodnění : 
Navržené veřejně prospěšné stavby a opatření slouží pro zlepšení obsluhy území, pro realizaci 
rozvojových ploch, zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability a ochraně zastavěného 
území před povodní.  

3.7. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
Nejsou navrženy. 

3.8. SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PŘEDPISŮ 
ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a 
v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ).  
S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec SZ vymezeny tyto další plochy 
s rozdílným způsobem využití a to v souladu s požadovanou metodikou. 

• plochy sportu (OS) – vymezení plochy vychází z požadavku rozlišit sportovní aktivity od 
rekreačních s odpovídajícími podmínkami využití území 

• plochy sídelní zeleně (ZV) – vymezeny z důvodu snahy o provázanost grafické části s částí 
textovou, s kapitolou 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován 

• plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň (NK) – převážně nezemědělské plochy 
charakteristické extenzivním způsobem využití. Jedná se zejména o plochy s dřevinami rostoucími 
mimo les, výjimečně i zemědělské půdy extenzivního charakteru, lada a plochy s různým stupněm 
sukcesního vývoje. Jsou vysoce cenné i pro ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území. 
Jedná se o plochy natolik typické pro krajinu řešeného území, že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s 
vymezením odpovídajících podmínek využití území. 

3.9. SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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3.9.1. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity 
jsou zobrazeny v koordinačním výkrese – č. 4. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat 
stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany. 

Limity jsou popsány v P+R a územně analytických podkladech. 
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY : 
Objekty, zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek: 

rejstříkové číslo nemovitá kulturní památka 
26891/6-3046 kostel sv.Vavřince 
 3046/2 socha sv.J.Nepomuckého – nad krytým schodištěm,  

3046/3 socha sv.J.Nepomuckého – před kostelem 
19696/6-3049 kříž u školy 
Ostatní historické hodnoty zasluhující si pozornost jsou popsány v kapitole ochrana civilizačních 
hodnot. 
 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY : 
Řešené území je územím s archeologickými nálezy dle platné legislativy v platném znění. V případě, 
že má území na území s archeologickými nálezy probíhat činnost – stavebník je povinen tento záměr 
oznámit Archeologickému ústavu v v.i. (AV ČR Letenská 4, 11801 Praha 1). 
 
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY 

• na území obce se nenachází zvláště chráněné území  
LOKALITY NATURA 200 

• na území obce nejsou 
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY 

PŘÍRODNÍ PARK  

Západní část katastru obce se nachází v přírodním parku Bohdalov – Hartinkov. Byl vyhlášený 
Okresním úřadem  Svitavy dne 1.6.1996.  
 
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 
Na území katastru obce se nachází několik lokalit s vyšší ekologickou hodnotou. Lokality mohou být 
orgánem ochrany přírody registrovány jako významné krajinné prvky: 
 
číslo Název List mapy ZM 1:10 000 
129  Květnatá louka pod lesem  24-21-01 
130  Remíz v polní kultuře (U kaple)  24-21-06 
131  Remíz v polní kultuře (Pod Hušákem)  24-21-06 
132  Terasy pod Bořím  24-21-07 
133  Louka u Chornice (pod Hradiskem)  24-21-07 
134  Remíz v polní kultuře (vých.od Jevíčky)  24-21-07 
135  Remíz v polní kultuře (k Nectavě)  24-21-07 
136  Remíz v polní kultuře (Varečkova zmola)  24-21-07 
Registrace se předpokládá minimálně u lokalit č. 132 a 133, kde byl prokázán výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin. 
 
PAMÁTNÉ STROMY 

• v katastru obce nejsou vyhlášeny 

OCHRANNÁ PÁSMA 

oblast podmínky 
 ochranné silniční pásmo silnice I.třídy 

– 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle 
zastavěné území 

ochrana dopravní 
infrastruktury 

 ochranné silniční pásmo silnice II. třídy 
– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 

souvisle zastavěné území 
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oblast podmínky 
 ochranné silniční pásmo silnice III. třídy 

– 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo 
souvisle zastavěné územ 

 ochranné pásmo dráhy 
– 60 m od osy krajinní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu 

dráhy a u vleček 30 m od osy krajní koleje pro rychlost do 
160 km/hod 

 

 ochranné pásmo letiště 
– OP vzletového a přibližovacího prostoru 

 vodojem včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo=oplocení 

 hlavní vodovodní řad včetně ochranného pásma 
ochranné pásmo vodovodních řadů: 
- ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 

m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 

m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
 čistírna odpadních vod 
 ČOV - pásmo ochrany prostředí 100 m 

 
 kmenová kanalizační stoka včetně ochranného pásma 

ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizačních sběračů: 
- ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 

m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 

m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
 u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 

mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 
povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

 trafostanice včetně ochranného pásma 
– ochranné pásmo elektrické stanice stožárové - 7 m  

 nadzemní vedení VN  
 ochranné pásmo nadzemního vedení VN  

– od krajního vodiče 
a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně: 
- pro vodiče bez izolace - 7 m 
- pro vodiče s izolací základní – 2m 
- pro závěsná kabelová vedení – 1m 
b) u napětí nad 35kV a do 110kV včetně – 12m 
c) u napětí nad 110kV a do 220kV včetně – 15m 
d) u napětí nad 220kV a do 400kV včetně – 20m 

 plynovod 
– ochr. pásmo STL plynovodu – v zastavěném území - 1 m od líce 

potrubí na obě strany 
– ochr. pásmo STL plynovodu – mimo zastavěném území - 4 m od 

líce potrubí na obě strany 

ochrana technické 
infrastruktury 

 Dálkový optický kabel 
– ochranné pásmo DOK – 1,5 m na obě strany od půdorysu  

 pozemky určené k plnění funkce lesa – lesy hospodářské 
 pásmo 50m od okraje lesa 

– Dle zákona č.289/1995 Sb. je nutno respektovat území v návaznosti 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa - do 50 m. musí být 
v podrobnější dokumentaci projednány se státní správou lesů, 
zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou částí 
pozemku 

 zemědělská půda I. a II. třídy ochrany 

ochrana přírodních 
zdrojů 
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oblast podmínky 
 – vodní plochy 

 meliorace 
 pietní pásmo okolo veřejných pohřebišť - OP 100m 

 
– registrované poddolované území  

ostatní limity 

 nevýhradní ložisko nerostných surovin 

 v řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačníhho prostředku a prostory pro létání v malých a 
přízemních výškách – celé správní území obce 

 respektovat podmínky ochrany prostředí kolem navržené čistírny odpadních vod (100m) 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

Je nutné respektovat stanovené záplavové území řeky Jevíčky a dodržovat podmínky uvedené ve 
vodohospodářském rozhodnutí referátu životního prostředí ze dne 23.6.1995 č.j. ŽP/VH/762/94-Ja. Z 
nich je podstatný bod, týkající se výstavby – v záplavovém území se vylučuje stavba škol, nemocnic, 
sociálních a rekreačních zařízení. Stavby hospodářských, průmyslových, veřejných a obytných budov 
jsou zde nežádoucí. Nové stavby nejsou v záplavovém území navrhovány s výjimkou čistírny 
odpadních vod, pro kterou je nutno provést ochranu proti zaplavení. 

OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU 

Sesuvná území 
Na území obce nejsou registrována. 

Poddolovaná  území 

Do území zasahuje poddolované území z k.ú.Březinky. 
 
klíč lokalita stáří surovina rozsah rok revize 
3938 Březinky (plošného charakteru) neznámé stáří neznámá ojedinělá 1988 
3927 Chornice (bodového charakteru) neznámé stáří manganová 

ruda 
ojedinělá 1988 

V překryvu s lokalitou poddolovaného území 3938 Březinky se nacházejí dvě lokality hlavních důlních 
děl s označením Březinky 1 (8453) a Březinky 2 (8454).  

Chráněná ložisková území, výhradní ložiska nerostných surovin: 

• v katastrálním území obce se nenachází ložiska nerostných surovin 
 
STAVEBNÍ UZÁVĚRY: 

• nejsou vyhlášeny  

3.9.2. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Civilní ochrana obyvatelstva patří mezi základní požadavky a úkoly obce. V současné době se 
upřesňují požadavky a předpisy na zajištění možností evakuace a úkrytu obyvatelstva v případě 
havárií nebo válečných konfliktů.  
Na základě schváleného územního plánu doporučujeme rozpracovat komplexní plán ochrany 
obyvatelstva a to ať pro případ ekologické, přírodní nebo válečné katastrofy.  

Rizika ohrožení obyvatel  

EKOLOGICKÉ : 

Obyvatelé obce nejsou vystaveny velkému riziku ekologických havárií na dopravních tepnách, protože 
obec je mimo hlavní komunikace. Ale je nutno pro tyto případy připravit záchranné jednotky, které jsou 
schopny okamžitě reagovat na havarijní situaci a zabránit jednak ohrožení zdraví obyvatelstva, jednak 
ohrožení životního prostředí. 
Další riziko spočívá v úniku jedovatých látek z výrobních procesů a nebo ze skladování jedovatých 
látek. Na území obce nejsou areály, kde by byly jedovaté látky skladovány. 



 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

39 

S ohledem na intenzivní zemědělskou výrobu může se vyskytnout riziko veterinárního ohrožení; pro 
tyto případy je třeba zajistit zahraboviště (nutný podrobný geologický průzkum).  

PŘÍRODNÍ : 

Z hlediska přírodních rizik je obec ohrožena záplavami, do navrženého záplavového území nejsou 
navrhovány žádné objekty. Toto riziko bude odstraněno vybudováním poldru Řešené území není 
ohroženo větším rizikem zemětřesení; zvýšené riziko představuje možnost výskytu větrné vichřice. 
Obci nehrozí ani kalamita komárů. 

VÁLEČNÉ : 

V případě válečného konfliktu je nutno ochranu obyvatel před ničivými účinky zbraní hromadného 
ničení. 

,Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území není ohroženo průchodem vlny vzniklé zvláštní povodní. 

Zóny havarijního plánování  

V obci je zóna havarijního plánování - pro přepravu chlóru a propan butanu na pozemních 
komunikacích o pásmu 200 m. 

Ukrytí obyvatelstva  

Ukrytí obyvatelstva je třeba řešit v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do r.2006 
s výhledem do r.2015 (ÚV č.417/2002) s využitím pokynu MV-GŘHZS – sebeochrana 
obyvatelstva z r.2001. 

V návrhu ÚPO je návrh na ukrytí všech obyvatel, přičemž obyvatelé v rodinných domcích si ukrytí řeší 
sami v improvizovaných úkrytech (sklepy, suterény). Bytové domy jsou pouze v centru obce, nové 
nejsou navrženy, proto nové požadované nároky na plochy úkrytů se týkají jen navržené občanské 
vybavenosti.  
Plochy úkrytů budou zajištěny v navržených objektech občanské vybavenosti a v objektech v centru 
obce.  

Evakuace obyvatelstva  

HROMADNÁ EVAKUACE : 

V případě katastrofy většího rozsahu bude potřeba zajistit hromadnou evakuaci části a nebo i celé 
obce. Stanoviště pro shromáždění obyvatel je navrženo u obecního úřadu. 
V případě evakuace jen části obce jsou navrženy prostory pro ubytování evakuovaných obyvatel 
v základní škole a na obecním úřadu.  

INDIVIDUÁLNÍ EVAKUACE : 

V případě lokálních havárií bude zajištěna individuální evakuace a to opět do prostoru základní školy a 
obecního úřadu. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území , ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

Na území obce nejsou nebezpečné látky skladovány. 

Plochy pro dekontaminaci, skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Pro případnou dekontaminaci bude využit sportovní areál v centru obce, který bude do budoucna 
rozšířen. Sklad materiálu civilní ochrany je v budově obecního úřadu, kde rovněž je možno umístit 
středisko humanitární pomoci. 

Varování obyvatelstva  

Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je 
území kompaktní zástavby považováno jako jeden územní celek, který je varován rotační sirénou 
zapojenou do systému JSVV, umístěnou v blízkosti požární zbrojnice. 
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Zajištění přístupu pro integrovaný záchranný systém  

Při navrhování zástavby na nových plochách při stávajících i nově navržených rychlostních a 
důležitých místních komunikacích je nutno zajistit jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. 
V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí šířka uličního prostoru být minimálně  
(V1 + V2):2 + 6 m, při jednostranné zástavbě V/2 + 3 m, přičemž V1, V2 a V jsou průměrné výšky 
budov po střešní římsu v m. S ohledem na volný způsob zástavby, není v obci větší riziko 
zavalitelnosti přístupových komunikací. 

Zabezpečení proti požáru, nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Objekty bydlení, vybavenosti a menší objekty výroby jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o 
dimenzi DN 100 (stávající a navrženou). Dále je možno využívat stávajících vodotečí a nádrže 
koupaliště. 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, 
zásobování el.energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Popis vodního hospodářství a 
zásobování energiemi je popsáno v kap.3 - Doprava a technická infrastruktura. 

Požadavky na další projektovou dokumentaci  

V návrhovém období tyto plochy úkrytů budou zajištěny v navržených objektech veřejné občanské 
vybavenosti a v objektech v centru obce . 
Obecní úřad Chornice zhodnotí bilanci a dá pokyny popř. doporučí akceptovat zařazení úkrytových 
ploch do podrobnější územně plánovací dokumentace. Platí tyto regulativy : 

• u individuální zástavby je v maximálně možné míře nutno zajistit budování suterénů, stejně tak i u 
obytných budov. 

• u školských zařízení je nutno zajistit ukrytí žáků ve školách (úkrytové prostory jsou součástí těchto 
objektů) 

• u výrobních aktivit zajišťují možnosti úkrytu jednotlivé podniky v závislosti na počtu zaměstnanců 

4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 

A) VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 

Vyhodnocení nebylo požadováno. 

B) VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE ÚP NA ÚZEMÍ NATURA 2000 

Hodnocení vlivů koncepce ÚP na lokality Natura 2000 nebylo požadováno ( v řešeném území lokality 
Natura nejsou). 

C) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH 
JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

V současné době jsou zpracovány územně analytické podklady ORP Moravská Třebová včetně 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území. 
Účelné využití zastavěného území 
V zastavěném území města je minimum rezervních ploch pro rozvoj. Z těchto důvodů je navržen 
extenzivní rozvoj. V rámci průzkumů nebyly vytipovány nevyužité plochy – brownfields, některé areály 
jsou ale málo intenzivně využívané. 

D) PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH 
STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 

Základní socioekonomická charakteristika vývoje obce 
Na základě analýzy řešeného území jsou silné stránky (S), slabé stránky (W) příležitosti(O), a potíže 
(T) shrnuty do následující tabulky : 

jevy silné stránky slabé stránky příležitosti problémy 
prostorově -
funkční částečně 

zachovaná 
historická 
urbanistická 

narušení tradiční 
urbanistické 
struktury bytovými 
domy 

 
 
 
odborná 
poradenská služba 
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jevy silné stránky slabé stránky příležitosti problémy 
struktura 

zachované 
zemědělské 
usedlosti 
(uzavřené dvory) 

zajímavý 
památkově 
chráněný kostel, 
hodnotné další 
objekty (škola, 
kryté schodiště) 

 

 

poměrné dobrá 
občanská 
vybavenost v obci 

 

průmyslový areál 
podniku Kras 

 

velký zemědělský 
areál, využívaný i 
soukromými 
podnikateli 

vybavení pro sport 
a rekreaci (hřiště, 
koupaliště) 

velké lesní plochy 
na k.ú.obce 

 

nevhodná 
modernizace 
některých 
tradičních 
zemědělských 
usedlostí 

 

 

zchátralé objekty 
v obci (mlýny, 
některé bývalé 
statky…)  

 

budova kulturního 
domu je využívána 
pro soukromé 
podnikání 

 

chátrající 
nedostavěné 
výrobní objekty 
v areálu Krasu 

 

 

chybí sociální 
vybavení sport. 
zařízení 

 

malý podíl zeleně 
v zemědělské části 
k.ú. 

při opravách 
v rámci procesu 
obnovy vesnice 
disponibilní plochy 
pro rozvoj bydlení 
 
možnost dotací 
z programu 
obnovy vesnice 
pro objekty 
v majetku obce 
vrácení kulturního 
domu původním 
účelům po 
skončení smlouvy 
s podnikatelem 
 
 
 
 
disponibilní plochy 
pro rozvoj 
průmyslu 
 
dovybavení 
sportovních 
zařízení, výstavba 
kempu u 
koupaliště 
doplnění liniové a 
rozptýlené zeleně 
v zeměd.části k.ú. 

forma podpory 
majitelům objektů 
při opravách 
tradičních 
zemědělských 
usedlostí 

 

 

 

 

nalezení vhodné 
náplně pro 
každodenní 
využívání 
kulturního domu 

 

urychleně nalézt 
zájemce o 
dostavbu a využití 
výrobních objektů 
v Krasu 

fyzicko-technické veřejný vodovod 
plynovod 

směrově i šířkově 
stísněný průtah 
části silnice II/371 
obcí 
nedostatečná 
likvidace 
odpadních vod 

 
 
výstavba ČOV 

 
 
financování 
výstavby ČOV 

sociální aktivní vedení 
obce 
 
 
aktivita občanů – 
zájem o 
společenský život 
rozvoj nových 
soukromých  firem 
kontakty 

úbytek obyvatel  
 
 
 
 
nové pracovní 
příležitosti 
v soukr.firmách 

úbytek pracovních 
míst v hlavním 
průmyslovém 
závodě 
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jevy silné stránky slabé stránky příležitosti problémy 
s bývalými krajany 
v Německu 

Dle zpracované strategie rozvoje mikroregionu Moravské Třebové a Jevíčka jsou vymezeny základní 
cíle : 

Podpořit rozvoj malého a středního podnikání a stabilizovat zemědělství s navazujícími výrobními a 
nevýrobními aktivitami. 

Východisko pro územní plán : zajistit dostatečné plochy pro výrobní aktivity, navrhnout zóny pro 
intenzivní zemědělskou výrobu  

Rozvoj aktivit terciárního sektoru s důrazem na rozvoj venkova a cestovního ruchu a obnovu kulturně 
historického dědictví. 

Východisko pro územní plán : zajistit plochy pro turistickou infrastrukturu včetně sportovních zařízení 
s ohledem na rekreační potenciál obce a využitelnosti území pro různé rekreační činnosti. navrhnout 
regulativy pro zachování genia loci (charakteru a ducha) obce a pro ochranu kulturního a přírodního 
dědictví. 

Zlepšit stav technické infrastruktury. 

Východisko pro územní plán : součástí řešení je zajištění kvalitní obsluhy území, především největšího 
problému – likvidace odpadních vod. 

Vytvořit motivující prostředí pro obyvatele a podnikatele, zvýšit přitažlivost života v mikroregionu 
zlepšením vzdělanosti, sociálního postavení obyvatel a kulturní nabídky. 

Východisko pro územní plán : navrhnout regulativy a funkce zajišťující pohodu a kvalitu života v obci, 
především bydlení a ploch pro občanskou (veřejnou) vybavenost. 
 
Hlavní oblasti strategie rozvoje – obecně : 
1) posílení dopravních, telekomunikačních a obchodních infrastruktur pro spojení mezi venkovskými 
regiony a celostátními a mezinárodními trhy a jako pomoc zaměřená na zlepšení jejich 
konkurenceschopnosti a na zaplnění existujících mezer ve vztahu ke specifickým znalostem, 
zařízením sloužícím veřejnosti a podnikatelským kapacitám; 
2) rozvíjení lidských zdrojů zlepšováním kvality vzdělání, usnadněním přechodu ze školy do 
zaměstnání a zlepšováním manažerských schopností; 
3) zlepšování zařízení sloužících veřejnosti s cílem trvale udržitelného rozvoje pomocí zhodnocení 
existujícího fondu přírodních i člověkem vytvořených aktiv, která mohou pomoci definovat pocit místní 
identity, a zvyšování tohoto fondu prostřednictvím kulturních aktivit, venkovské turistiky, 
multifunkčnosti zemědělství a využívání přírodních zdrojů. 

E) VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU KONCEPCE ÚP K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Koncepce ÚP je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Řešené území nenáleží do 
rozvojové oblasti řešených politikou územního rozvoje, řešeným územím prochází rozvojová osa, 
která je respektována. 
Koncepce ÚP je v souladu s ÚP VÚC Pardubického kraje – upřesňuje plochu pro dopravní 
infrastrukturu – R43 a regionální územní systém ekologické stability. 
Koncepce ÚP navrhuje základní koncepci rozvoje území vymezením ploch s rozdílným způsobem 
využití území, stanovením podmínek pro jejich využití. 
Koncepce ÚP stanovuje podmínky na provedení změn v území, zejména s ohledem na ochranu 
stávajících kulturních, urbanistických, přírodních, civilizačních, sociálních a ekonomických hodnot 
území. 
Koncepce ÚP navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídla, respektuje jejich dlouholeté cíle 
rozvoje a vytváří předpoklady k dalšímu harmonickému komplexnímu rozvoji území s důrazem na 
regeneraci všech složek života. 

F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

Vzhledem k tomu, že nebyly doposud schváleny územně analytické podklady, zejména rozbor 
udržitelného rozvoje území, je vyhodnocení vztaženo k informacím vyplývajícím z průzkumů a 
rozborů. 
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F.01 Vyhodnocení vlivů koncepce ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

Koncepce ÚP přispívá k vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Klade větší důraz na urbanistickou strukturu, 
kvalitu života v obci. Ve zpracovaném hodnocení udržitelného rozvoje ORP Moravská Třebová obec 
Chornice ve srovnání s ostatními obcemi je na předním místě, přičemž hodnocení enviromentálního 
pilíře je neutrální, ekonomický pilíř je kladný, sociodemografický pilíř je záporný.  

ENVIROMETNÁLNÍ PILÍŘ 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty a hodnoty kulturního dědictví, které vystihují charakteristiky, 
typické pro řešené území. Územní plán je koncipován se snahou o zachování všech přírodních a 
kulturních hodnot území: 

• na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí je navržena diferenciace 
území z hlediska ochrany a rozvoje hodnot území 

• s ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a 
stavby s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují 
stávající zastavěné území 

• největší dopad v území je od záměrů dopravy – silniční – v ÚP je navržena plocha, jejichž využití 
bude předmětem další projektové dokumentace včetně posouzení vlivu na životní prostřed í– 
rychlostní komunikace v trase „německé“ dálnice - R43; tato realizace si vyžádá značné 
kompenzace z důvodů zajištění udržitelného rozvoje prostředí, na druhé straně přispěje ke 
snížení intenzity dopravy v zastavěné části obce a tím i snížení rizika hluku, emisí a vibrací 

EKONOMICKÝ PILÍŘ 

Koncepce ÚP respektuje stávající plochy s pracovními příležitostmi. S ohledem na charakter obce – 
obytně – pracovní - jsou v převážné míře navrhovány plochy smíšené (obytné, výrobní) umožńující 
větší flexibilitu využití území při zachování podmínek pohody bydlení.  

SOCIODEMOGRAFICKÝ PILÍŘ 

Koncepce ÚP vytváří územně technické podmínky pro zlepšení kvality demografických podmínek – 
jsou navrženy plochy pro bydlení v těsné blízkosti občanského vybavení pro stabilizaci počtu obyvatel 
a jsou navrženy plochy pro volnočasové aktivity nejen obyvatel, ale i případné rekreanty.  

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Vzájemnou dynamickou vyváženost územních podmínek ve vztahu pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost koncept ÚP eliminuje v udržitelném rozvoji obce základní 
nedostatky – pro sledování „Trvalé místní udržitelnosti“ slouží vyhodnocování společných Evropských 
indikátorů : 

• indikátor – spokojenost občanů s místním společenstvím : 

• pro spokojený výkon státní správy na úrovni územního plánu je nutno schválit dokument, se 
kterým bude spokojena většina obyvatel a který zabrání živelnému rozvoji; ty, kterých se 
dotkne navrhované řešení je nutno velkoryse kompenzovat 

• indikátor – místní příspěvek ke globálním změnám klimatu 

• zlepšení emisní a imisní situace přispěje vymístění tranzitní dopravy mimo zastavěné území 
se zajištěním plynulosti dopravy a tím i menšími dopady do životního prostředí 

• využívat alternativní zdroje energie – jsou navrženy plochy pro fotovoltaickou elektrárnu  

• indikátor mobilita a místní přeprava cestujících 

• zachováním popř. rozšířením pracovních příležitostí snížit mobilitu obyvatel u systémových 
cest – cest do zaměstnání  

• podporovat využívání veřejné dopravy (regionální železnice...) 

• indikátor dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 

• rozvojové plochy pro bydlení v lokalitě Slunečná jsou v blízkosti občanské vybavenosti, 
autobusové zastávky i sportovního areálu 
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• indikátor – kvalita místního ovzduší 

• obec je plynofikována, podporovat plynofikaci i v rozvojových plochách pro zlepšení kvality 
ovzduší 

• realizací R43 se zlepší i kvality ovzduší v zastavěné části obce  

• indikátor – cesty dětí do školy a zpět 

• pro bezpečnost dětí je třeba zajistit bezpečnou cestu do školy, která je umístěna na okraji 
obce – je navržen podél silnice pás sídelní zeleně pro zlepšení cesty do školy  

• indikátor – udržitelné řízení místní samosprávy a místního podnikání 

• pro udržitelný rozvoj místního podnikání jsou navrženy územně technické podmínky pro jejich 
rozvoj 

• indikátor – zatížení prostředí hlukem 

• územní plán vytváří územně technické podmínky pro snižování akustické zátěže obyvatel – 
jednak vymístěním tranzitní dopravy mimo sídlo, jednak podmínkami pro plochy s rozdílným 
způsobem využívání umožńující na základě další projektové dokumentace (např.komplexních 
pozemkových úprav) rozvoj nemotorové dopravy 

• indikátor – udržitelné využívání půdy 

• omezit extenzivní rozvoj intenzifikací stávajících ploch – koncepce územního plánu  navrhuje 
plochy, které jsou reálné pro navržené využití z důvodů ekonomie, stabilizace obyvatel, 
pracovních příležitostí 

• v ÚP jsou navrženy podmínky i plochy pro zvýšení ekologické stability území s intenzivní 
zemědělskou výrobou 

Navržená koncepce v podstatné míře eliminuje rizika hrozby a rozvíjení slabých stránek a využívá 
dané příležitosti k posílení silných stránek území. 
 
5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) 

5.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
Použitá metodika: 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93 Sb., přílohy 3 této 
vyhlášky a zákona č.98/1999 Sb. 

Struktura půdního fondu v území obce Chornice 

Druh pozemku Výměra [ha] 
Celková výměra 1422,4 

Zemědělská půda 1024,4 
  -orná půda 938,2 
  -vinice a chmelnice 0 
  -zahrady 17,7 
  -ovocné sady 1,2 
  -trv. travní porosty 67,3 

Nezemědělská půda 398,0 
 -PUPFL 287,1 
 -vodní plochy 14,4 
 -zastavěné plochy 19,6 
 -ostatní plochy 76,9 
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Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace: 

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, do celkového souhrnu jsou ale započteny pouze plochy 
zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě. 

Souhrnné údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití, přehled o celkovém 
rozsahu požadovaných ploch 

zemědělská půda  návrh způsobu 
využití 

výměra 
celkem celkem z toho v I. nebo II. tř.o nezemědělská půda 

DS 15,63 4,63 2,00 11,00 
DX 0,27 0,27 0 0 
NK 5,76 5,76 4,53 0 
NP 6,26 6,26 6,26 0 
OS, RH 1,11 1,11 1,11 0 
OV 0,97 0,97 0,97 0 
PV 1,38 1,38 1,38 0 
BI,BH,SO 4,85 4,85 4,16 0 
TFE 8,97 8,97 1,59 0 
TI 0,20 0,20 0,20 0 
V 2,58 2,58 2,58 0 
VS 0,90 0,90 0,90 0 
WT 11,29 10,79 7,37 0,80 
ZV 0,41 0,41 0,41 0 
SUMA 60,58 49,08 33,46 11,80 
 
Bonitované půdně ekologické jednotky 
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. území obce se nachází v oblasti Malé Hané, která se 
vyznačuje vysoce produkčními půdami. Obec je obklopena zemědělskými půdami s převažujícím 
zařazením do první a druhé třídy ochrany. Jedná se o hlavní půdní jednotky : 02,  03, 06, 11, 13, a 58.  
 
Investice do půdy: 
V řešeném území je část ploch zemědělské půdy odvodněna (viz. výkres č.8 Zábor zemědělského 
půdního fondu). Meliorační zařízení není návrhem ve své základní funkci omezeno. 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Zemědělský areál se nachází 
na severozápadním okraji obce, je stabilizovaný, navrhovaný rozvoj neomezí nebo nenaruší jeho 
funkci. 
 
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy, opatření k zajištění ekologické 
stability: 
V katastrálním území Chornice se neprovádí "Komplexní pozemkové úpravy. Převažuje zemědělská 
půda uspořádána do velkých bloků orné půdy dělených účelovými komunikacemi a regulovanými toky. 
V rámci řešení je navrženo (mimo navrhovaného rozšíření zastavitelného území)  i posílení funkce 
vodních toků realizací územního systému ekologické stability. Z tohoto důvodu jsou v návaznosti na 
vodní toky jsou navrženy plochy v kategorii krajinné zeleně na orné půdě. Toto řešení posílí 
ekologickou stabilitu území  přispěje k ochraně vod vytvořením izolačního přechodného území 
(zalučnění, výsadba ve fragmentech remízů apod).  
 
Síť zemědělských účelových komunikací: 
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací, je pouze doplněna 
propojovacími úseky v souvislosti s návrhem rychlostní komunikace R 43. 
 
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami: 
Návrh vychází z reálných možností, daných urbanistickou strukturou obce, (zóna bydlení, výroby) z 
jejích prostorových možností a limitujících faktorů v území (trasy inženýrských sítí a jejich ochranná 
pásma, přírodní bariéry, ochrana zemědělského půdního fondu a pod.). Návrh využil prakticky 
všechny možnosti pro výstavbu v plochách, dotvářejících zástavbu jako kompaktní celek. 
Z hlediska variantního řešení nemá obec možnost rozvoje mimo zemědělské půdy I. nebo II. třídy 
ochrany. I z tohoto důvodu nebylo variantní řešení uvažováno. Lokalizace rozvojových ploch tak 
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respektuje prioritu zemědělského využití ve volné krajině a rozvojové plochy umísťuje do enkláv v 
návaznosti na současně zastavěné území. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení  

Plochy pro bydlení – navrhovány jsou ve vhodně situované lokalitě ul.Sluneční, která je v současné 
době rozestavěná a jejíž rozsah byl předběžně odsouhlasen v rámci urbanistické studie. Nachází se 
v jižní části zastavěného území, doplňují urbanistický kontext existující zástavby tak, že nejsou 
vytvářeny enklávy zemědělské půdy, naopak lokalita nezasahuje se do stávajících bloků orné půdy 
tak, že by byla omezena nebo snížena užitná hodnota území s ohledem na zemědělskou produkci. 
Přirozeně tak kopíruje historickou stopu zástavby v severní části obce, kdy se zástavba rozvíjela mezi 
komunikací a vodním tokem na východě.  
Občanské vybavení 
Navržená plocha navazuje na areál koupaliště, vytváří s ním jeden celek. Jedná se o historickou 
lokalitu sportovně kulturního vyžití obce. Rozšíření ne navrženo s ohledem na rozvoj dnešních 
standardů sportovně - kulturních zařízení v obcích. 
Sport a rekreace 
Je navrženo rozšíření stávajícího sportovního areálu v centru obce a rozšíření stávajícího areálu 
koupaliště. Dtto 
Plochy pro výrobu – navrženy jsou v severní až severovýchodní části zastavěného území v návaznosti 
na existující provozy, v dobré dostupnosti silniční sítě i návaznosti na železnici. Navržené plochy 
navazují na stávající areály, se kterými vytváří větší celky. 
Doprava 
Navržená komunikace R 43 je v souladu s ÚPN VÚC Pardubického kraje a využívá tělesa historicky 
uvažovaného pro komunikaci nadmístního významu. Přeložka silnice II/371 odstraňuje dopravní 
závady v zastavěné části obce. 
 
1.Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území  
Nezemědělská půda je využita u lokalit v rámci zastavěného území obce.- přestavbové plochy – např. 
v areálu ZD. 
 
2. Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské 
půdy v zastavěném území 

V rámci koncepce řešení jsou v maximální míře využity proluky a nezemědělská půda v současně 
zastavěném území obce.  
 
3. Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk 
V současně zastavěném území se již takové plochy nenachází. 
 

4. Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny 
v dosavadní schválené dokumentaci 

Obec nemá schválenou územně plánovací dokumentaci. 

5. Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na §2 
zákona č. 14/92 Sb. co nejméně narušena krajina a její funkce 
Navržené řešení rozvoje obce navazuje na stávající zástavbu , nedochází k návrhu solitérní zástavby 
v krajině.  
 
6. Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území 
V řešení návrhu změn územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a 
odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny 
výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou 
odváděny jednotnou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro 
zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 
 
Pro omezení účinků přívalových vod se navrhuje výstavba nádrže a poldru na Kelímském potoce. 
 
V řešeném území je část ploch zemědělské půdy odvodňována. Rozvojové plochy se nedotýkají 
melioračních zařízeních. 
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7. Síť zemědělských komunikací 
Navrhovaným řešením není stávající síť zemědělských účelových komunikací, ve své obslužné funkci 
zemědělských ploch, narušena. Pouze návrh na rychlostní komunikaci R 43 naruší některé polní 
cesty, křížení bude řešeno mimoúrovňovým křížením. 
Trasy účelových komunikací a zábory pozemků pro realizaci ÚSES v extravilánu budou upřesněny 
v projektu komplexních pozemkových úprav. 
 
8. Další údaje o řešeném území prokazující nezbytnost požadavku na odnětí ZPF: 
Počet obyvatel je stabilizovaný, nicméně je potřeba zlepšit kvalitu bydlení a zajistit plochy pro mladé 
lidi, aby nedocházelo k vystěhování obyvatel. S tím souvisí i vytvoření územně technických podmínek 
pro vytváření nových pracovních míst ať již ve výrobních aktivitách a nebo v terciální sféře, především 
cestovním ruchu. Požadavky na bydlení v obci jsou patrné na rozvoji lokality Slunečná. 
 

9. Vedení směrových a liniových staveb ve vztahu k možnému eroznímu ohrožení a pozemkovým 
úpravám 

Koncepce navrhuje novou silnici R 43, dopady do území budou řešeny v podrobnější dokumentaci, 
která upřesní trasu. Ostatní navržené liniové stavby nezvýší riziko erozního ohrožení půdy. 
 
10. Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení 
Navržené řešení nezvyšuje riziko eroze v území 
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Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit 

Číslo Navržené 
funkční 
využití 
lokality 

Katastrální 
území 

Úhrnná výměra 
lokality 

v ha 

Výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha 

Výměra 
nezem. 
ploch 

BPEJ, 
třída ochrany ZPF, 

výměra dle 
jednotlivých BPEJ 

Poznámka 

   Celkem zastavěné 
území 

Druh 
pozemku 

Celkem zastavěné 
území 

   

    v mimo   v mimo    
1 TI  Chornice 0,20 0 0,20 orná půda 0,20 0 0,20 0 3.58.00 II. 0,20  
2 TI  Chornice            technická 

infrastruktura – vedení 
– nejedná se o zábor 
ZPF 

3 V Chornice 1,37 0 1,37 orná půda 1,37 0 1,37 0 3.14.00 II. 1,37  
4 VS  Chornice 0,64 0 0,641 orná půda 0,64 0 0,641 0 3.58.00 II. 0,64  
5 VS  Chornice 0,26 0 0,26 orná půda 0,26 0 0,26 0 3.58.00 II. 0,26  
6 PV Chornice 0,07 0,03 0,04 orná půda 0,07 0,03 0,04 0 3.58.00 II. 0,07  
7 V  Chornice 0,49 0 0,49 orná půda 0,49 0 0,49 0 3.11.00 

3.02.00 
II. 
I. 

0,49  

8 V  Chornice 0,16 0 0,16 orná půda 0,16 0 0,16 0 3.14.00 II. 0,16  
9 BI Chornice 0,14 0,14 0 zahrada 0,14 0,14 0  3.02.00 I. 0,14  
10 PV Chornice 0,64 0 0,64 orná půda 0,64 0 0,64 0 3.02.00 I. 0,64  
11 OS  Chornice 0,15 0 0,15 orná půda 0,15 0 0,15 0 3.02.00 I. 0,15  
12B BI Chornice 1,26 0 1,26 orná půda 1,26 0 1,26 0 3.02.00 I. 1,26  
12C BI Chornice 0,37 0 0,37 orná půda 0,37 0 0,37 0 3.02.00 I. 0,37  
12D BH Chornice 0,88 0 0,88 orná půda 0,88 0 0,88 0 3.02.00 I. 0,88  
13.  BI Chornice 0,81 0 0,81 orná půda 0,81 0 0,81 0 3.02.00 I. 0,81  
14. PV Chornice 0,21 0 0,21 orná půda 0,21 0 0,21 0 3.02.00 I. 0,21  
15A RH  Chornice 0,32 0 0,32 orná půda 0,32 0 0,32 0 3.02.00 

3.03.00 
I.  
I. 

0,11 
0,21 

 

15B OS  Chornice 0,64 0 0,64 orná půda 0,64 0 0,64 0 3.02.00 
3.03.00 

I.  
I. 

0,45 
0,19 

 

16 DS Chornice 0,13 0 0,13 orná půda 0,13 0 0,13 0 3.06.10 III.   
17 PV Chornice 0,39 0 0,39 orná půda 0,39 0 0,39 0 3.08.00 

3.02.00 
I. 
II. 

0,39  
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Číslo Navržené 
funkční 
využití 
lokality 

Katastrální 
území 

Úhrnná výměra 
lokality 

v ha 

Výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha 

Výměra 
nezem. 
ploch 

BPEJ, 
třída ochrany ZPF, 

výměra dle 
jednotlivých BPEJ 

Poznámka 

   Celkem zastavěné 
území 

Druh 
pozemku 

Celkem zastavěné 
území 

   

    v mimo   v mimo    
18              technická 

infrastruktura – vedení 
– není zábor ZPF 

19 ZV  Chornice 0,14 0 0,14 orná půda 0,14 0 0,14 0 3.03.00 I. 0,14  
20              technická 

infrastruktura – vedení 
– není zábor ZPF 

21 DS Chornice 15,50 0 15,50 orná půda, 
TTP 

4,5 0 4,50 11,0 3.02.00 
3.12.12 
3.53.01 
3.06.00 
3.11.10 
3.11.00 
5.30.11 

I. 
III. 
IV. 
III. 
III. 
II. 
III. 
 

cca 2 
ha 

plocha koridoru 64,67 
ha, z toho odhadovaný 
reálný dopad  do ZPF 
max 4,5 ha.  
Trasa R43 kopíruje 
historickou stopu 
tělesa (nezemědělská 
půda), v severní části 
katastru se od ní 
odklání k východu do 
ploch ZPF 
Předpokládá se 
ozelenění. 

22 SO Chornice 0,70 0 0,70 orná půda 0,70 0 0,70 0 3.02.00 I. 0,70  
23 WT  Chornice 7,67 0 7,67 orná půda 7,67 0 7,67 0 3.02.00 I. 7,67  
24 PV Chornice 0,07 0 0,07 orná půda 0,07 0 0,07 0 3.14.00 II. 0,07  
25 V Chornice 0,56 0 0,56 orná půda 0,56 0 0,56 0 3.14.00 II. 0,56  
26              technická 

infrastruktura – vedení 
– není zábor ZPF 

27 NP Chornice 3,57 0 3,57 orná půda 3,57 0 3,57 0 3.02.10 II. 3,57  
28 WT Chornice 3,62 0 3,62 orná půda 2,82 0 2,82 0,80 3.30.14 IV.   
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Číslo Navržené 
funkční 
využití 
lokality 

Katastrální 
území 

Úhrnná výměra 
lokality 

v ha 

Výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha 

Výměra 
nezem. 
ploch 

BPEJ, 
třída ochrany ZPF, 

výměra dle 
jednotlivých BPEJ 

Poznámka 

   Celkem zastavěné 
území 

Druh 
pozemku 

Celkem zastavěné 
území 

   

    v mimo   v mimo    
29 DX Chornice 0,27 0 0,27 orná půda 0,27 0 0,27 0 3.06.10 III.   
30 NK  Chornice 0,21 0 0,21 orná půda 0,21 0 0,21 0 3.06.10 III.   
31 NK Chornice 0,40 0 0,40 orná půda 0,40 0 0,40 0 3.58.00 II. 0,40  
32 NK Chornice 0,19 0 0,19 orná půda 0,19 0 0,19 0 3.58.00 II. 0,19  
33 NK Chornice 0,25 0 0,25 orná půda 0,25 0 0,25 0 3.58.00 II. 0,25  
34 NK Chornice 0,25 0 0,25 orná půda 0,25 0 0,25 0 3.58.00 II. 0,25  
35 NK Chornice 2,25 0 2,25 orná půda 2,25 0 2,25 0 3.14.00 

3.42.10 
II. 
IV. 

2,05  

36 NK Chornice 0,10 0 0,10 orná půda 0,10 0 0,10 0 3.14.00 II. 0,10  
37 NK Chornice 0,14 0 0,14 orná půda 0,14 0 0,14 0 3.14.00 II. 0,14  
38 NK Chornice 0,15 0 0,15 orná půda 0,15 0 0,15 0 3.14.00 II. 0,15  
39 NK Chornice 0,21 0 0,21 orná půda 0,21 0 0,21 0 3.13.00 III.   
40 NK Chornice 0,39 0 0,39 orná půda 0,39 0 0,39 0 3.13.00 III.   
41 NK Chornice 0,16 0 0,16 orná půda 0,16 0 0,16 0 3.13.00 III.   
42 NK Chornice 0,06 0 0,06 orná půda 0,06 0 0,06 0 3.13.00 III.   
43 NK Chornice 0,03 0 0,03 orná půda 0,03 0 0,03 0 5.13.00 II. 0,03  
44 NK Chornice 0,17 0 0,17 orná půda 0,17 0 0,17 0 5.13.00 II. 0,17  
45 NP Chornice 2,69 0 2,69 orná půda 2,69 0 2,69 0 3.58.00 II. 2,69  
46 NK Chornice 0,29 0 0,29 orná půda 0,29 0 0,29 0 3.03.00 I. 0,29  
47 NK Chornice 0,19 0 0,19 orná půda 0,19 0 0,19 0 3.03.00 I. 0,19  
48 NK Chornice 0,09 0 0,09 orná půda 0,09 0 0,09 0 3.03.00 I. 0,09  
49 NK Chornice 0,17 0 0,17 orná půda 0,17 0 0,17 0 3.03.00 I. 0,17  
50 TFE Chornice 0,17 0 0,17 orná půda 0,17 0 0,17 0 3.14.00 II. 0,17 technická 

infrastruktura – vedení 
–vn s předpokladem 
využití plochy pro 
fotovoltaickou 
elektrárnu 
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Číslo Navržené 
funkční 
využití 
lokality 

Katastrální 
území 

Úhrnná výměra 
lokality 

v ha 

Výměra zemědělské půdy v lokalitě 
dle kultur v ha 

Výměra 
nezem. 
ploch 

BPEJ, 
třída ochrany ZPF, 

výměra dle 
jednotlivých BPEJ 

Poznámka 

   Celkem zastavěné 
území 

Druh 
pozemku 

Celkem zastavěné 
území 

   

    v mimo   v mimo    
51 TFE Chornice 0,55 0 0,55 orná půda 0,55 0 0,55 0 3.14.00 II. 0,55 technická 

infrastruktura – vedení 
–vn s předpokladem 
využití plochy pro 
fotovoltaickou 
elektrárnu 

52 ZV Chornice 0,27 0 0,27 orná půda 0,27 0 0,27 0 3.58.00 II. 0,27  
53 PV             není zábor ZPF – 

most přes řeku 
54 OV Chornice 0,97 0 0,97 orná půda 0,97 0 0,97 0 3.14.00 II. 0,97  
55 SO Chornice 0,06 0 0,06 orná půda 0,06 0 0,06 0     
56              technická 

infrastruktura – vedení 
– není zábor ZPF 

57 NK Chornice 0,06 0 0,06 orná půda 0,06 0 0,06 0 3.13.00 II. 0,06  
58 TFE Chornice 0,45 0 0,45 orná půda 0,45 0 0,45 0 3.14.00 II. 0,45  
59 TFE Chornice 0,42 0 0,42 orná půda 0,42 0 0,42 0 3.14.00 II. 0,42  
60 TFE Chornice 7,38 0 7,38 orná půda 7,38 0 7,38 0 3.11.10 

3.42.10 
III. 
III. 

  

61 SO Chornice 0,63 0 0,63 orná půda 0,63 0 0,63 0 3.11.10 III.   
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5.2. Vyhodnocení záboru pozemků k plnění funkcí lesa: 

Všeobecné údaje o lesích 

Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost 

Lesnatost v řešeném území jako celku je poměrně vysoká, toto však platí pro jeho západní část, kde je 
kompaktní zalesnění, mimoto na východním okraji k.ú. vybíhá cíp území rovněž do kompaktního lesního 
porostu. Průměrné zalesnění celého řešeného území je cca 20%. 

Členění lesů podle kategorií 

V řešeném území se jedná vesměs o lesy hospodářské. 

Navrhovaná opatření 

Lokalita 21 
Realizace komunikace nadregionálního významu – rychlostní komunikace R43. Plocha pro dopravu je 
vymezena v rozsahu převyšujícím reálný potřebný zábor půdního fondu, a to z důvodů možností umístění 
osy komunikace s ohledem na mikroreliéf, nutnost řešení nivelety apod. Trasa respektuje osu historické 
„dálnice“ z II. sv. války.  Dopad do pozemků určených k plnění funkcí lesa je nutno upřesnit v podrobnější 
dokumentaci. V případě, že bude trasa R 43 umístěna ve východní části plochy pro dopravu, nebudou 
PUPFL dotčeny. 
Maximální předpokládaný dopad do ploch PUPFL se předpokládá 1 – 1,5 ha. 
 
Lokalita 28  
Navrhována je výstavba vodní nádrže, která byla již v minulosti vyprojektována, nedošlo ale k realizaci. 
Nádrž by v současné době měla zejména ochrannou funkci, převážná část zátopy (cca 70%) se nachází 
v k.ú. Víska u Jevíčka, tedy mimo řešené území. Dopad do ploch PUPFL se předpokládá v rozsahu 0,80 
ha od jižního okraje lesního komplexu. Obdobně jako u předchozí lokality je dotčení ploch PUPFL 
okrajové a zda bude PUPFL dotčen je nutno upřesnit v konkrétní projektové dokumentaci. 

Vyhodnocení požadavků na zábor PUPFL 

Údaje o celkovém záboru PUPFL 

Celková plocha záboru PUPFL dosáhle hodnoty max. 1,80 ha. 
 
Lokalita č. 21 
Jedná se o případný trvalý zábor hospodářského lesa v lokalitě záboru č. 21 – plocha pro dopravu. 
V řešeném území se jedná o trvalý zábor okrajové části lesního porostu o ploše cca 1 – 1,5  ha, lesní typ 
3K3. 
 
Lokalita č. 28 
Jedná se o trvalý zábor hospodářského lesa v lokalitě záboru č. 28 – územně příslušné části navrhované 
vodní nádrže. V řešeném území se jedná o trvalý zábor okrajové části lesního porostu o ploše cca 0,80 
ha, lesní typ 3K3 a 4D4. 

Vymezení staveb veřejně prospěšných 

Plochy jsou vyhodnoceny jako veřejně prospěšné stavby, resp. opatření. 

Časové horizonty 

Realizace stavby se předpokládá v delším časovém výhledu. 

Zdůvodnění navrhovaného řešení, možné varianty 

Pro navrženou vodní nádrž se předpokládá účel zejména ochranný, není vyloučena možnost odběru pro 
závlahy. Nádrž byla již v minulosti vyprojektována, její zátopa by větší částí zasahovala mimo řešené 
území – k.ú. Víska u Jevíčka. Jinou možnou variantou, považovanou za doplňující prvek, je výstavba 
poldru v dolní části Kelímského potoka. Zde však odpadá možnost případného odběru vody. 
Lokalita č. 21 řeší dopravní síť v kontextu České republiky s vazbou na Politiku územního rozvoje ČR. 
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Grafická část odůvodnění zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) - 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 2 
 
Obsah grafické části: 

4 Koordinační výkres      1 : 5 000 
5 Dopravní infrastruktura      1 : 5 000 
6 Technická infrastruktura – vodní hospodářství   1 : 5 000 
7 Technická infrastruktura – energetika, spoje   1 : 5 000 
8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5 000 

9 Výkres širších vztahů      1 : 25 000 
 
 
 

Odůvodnění  
zpracované pořizovatelem 

 
 
Postup při pořízení územního plánu Chornice: 

 Dne 25.2.2008 obecní zastupitelstvo obce Chornice rozhodlo usnesením č.1/2008 o dokončení 
pořízení územního plánu podle platného stavebního zákona. Předchozí etapy byly pořizovány ještě 
před platností „nového“ stavebního zákona. Zadání ÚPO Chornice bylo schváleno 25.2.2002. Dále 
bylo dne 29.3.2004 usnesením č. 2/2004 schválené souborné stanovisko s pokyny pro zpracování 
návrhu. Po vypracování návrhu, tento nebyl obcí projednán a schválen, proto vydáním „nového“ 
stavebního zákona bylo nutné celý návrh přepracovat. Po kontrole předchozích etap ve spolupráci 
s obcí bylo rozhodnuto, že předchozí etapy pořízení jsou stále aktuální a platné. Zpracovatel 
dosavadní dokumentace fy. USB Brno byla vyzvána k vypracování návrhu územního plánu Chornice 
dle platné legislativy. 

 Dále obecní zastupitelstvo obce dne 9.6.2008 určilo usnesením č.3/2008, že určeným zastupitelem 
pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce pan Jiří Smékal.   

 Obec Chornice dne 25.9.2009 požádala MěÚ Moravská Třebová o dokončení pořízení ÚP, které je 
vedeno pod č.j. MUMT 27065/2009 

 Projednání návrhu územního plánu zahájeno dne 5.10.2009 oznámením o společném jednání 
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Konání společného jednání s 
výkladem se uskutečnilo dne 22.10.2009 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu 
Moravská Třebová. Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu ÚP Chornice – příloha B, která 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 5 

 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení 
územního plánování posoudil návrh ÚP Chornice z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územní 
dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 18.12.2009 pod č.j. KrÚ 
50854/2009 OSRKEF. 

 Dne 19.02.2010 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu ÚP Chornice, veřejné 
projednávání upraveného a posouzeného návrhu proběhlo  dne 07.04.2010  na obecním úřadu v 
Chornicích.  Návrh byl  vystaven od  19.02.2010 do 07.04.2010 na MěÚ Moravská Třebová a OÚ 
Chornice  k  veřejnému  nahlédnutí. Součastně byl vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a to na webové adrese 
http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/chornice  
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 Chornice“ – příloha C, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. 6 

 Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP a 
předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP Chornice dne 12.04.2010. 

 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP Chornice dle ustanovení § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona 
následovně: 
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1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem: 

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením vlády č. 929 
ze dne 20.7.2009 vyplývá pro dané území požadavek vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. 

Řešené území obce leží v rozvojové ose:  

- OS 9 Rozvojová osa Brno – Svitavy/Moravská Třebová - respektovat a řešit územní souvislosti 
upřesněného koridoru R 43 

Vyjádření pořizovatele: Návrhem jsou respektovány obecné republikové priority i záměr koridoru 
R43 dle schématu 5. Doprava silniční, oddílu 5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury PÚR ČR 

 

Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem je Územní plán velkého územního 
celku Pardubického kraje, který byl schválen dne 14.12.2006.  
V souvislosti s tímto dokumentem je nutno při řešení respektovat a chránit tyto stávající a návrhové 
prvky nadmístního významu: 
- návrhová trasa rychlostní silnice R 43 je uvedena v dokumentu jako VPS (veřejně prospěšná 

stavba ) pod označením D 2 
- regionální biocentrum RC č.278 Líšnice (západní hranice obce) 
- regionální biokoridor RK 1424 (u západní hranice obce) 
Dále z projednávaných a zatím neschválených ZÚR Pk vyplývá pro řešené území:  
- z výkresu Oblasti a osy  - příslušnost obce do specifické oblasti krajské úrovně SOBk 1 
- z výkresů Technické infrastruktury, Veřejně prospěšných staveb a Záměry VUC - návrh koridoru 

rychlostní komunikace R 43  
- z výkresu ÚSES  - přítomnost stávajícího regionálního biokoridoru č. 1424 a regionálního biocentra 

278 Líšnice (západní hranice obce) 

Vyjádření pořizovatele: Projednávaný návrh ÚP Chornice není v rozporu se schváleným ÚP VÚC 
Pardubického kraje a stávající i návrhové prvky nadmístního významu respektuje a dále respektuje i 
projednávané ZÚR Pk.  
 

2. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území: 

Návrh ÚP Chornice 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 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 pro 
bydlení, výrobu, rekreaci, občanské vybavení a vodní plochy. 

 
3. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 

Zadání a návrh ÚP  Chornice 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. 
 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů: 
Návrh ÚP Chornice byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních 
předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek byl upraven (viz. příloha č. 3 a 4). 

Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ustanovení § 136 odst. 6 správního řádu při 
projednávání návrhu ÚP Chornice nebyly řešeny. 
 

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 
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Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí se v rámci 
projednávání ve stanoveném termínu nevyjádřil ani nepožádal o prodloužení termínu k vydání 
stanoviska. 
 

6. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí: 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 22.10.2009 pod č.j. 
53039/2009/OŽPZ/Sv 

 

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch: 
Zastavěné území je již převážně zastavěno a vzhledem k hustotě zastavění je výstavba možná na 
několika málo volných pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách. Další volné parcely většinou 
nemůžou být zastavěny z důvodu složitých majetkoprávních vztahů. Proto je zájmem obce vymezení 
nových ploch pro rozvoj bydlení. Obec má rozvojovou plochu pro bydlení (RD a bytové domy) pouze 
na východní straně zastavěného území v návaznosti na novou výstavbu – ul. Sluneční. Dále je 
navržená plocha smíšená obytná podél místní komunikace na západní straně u centra obce. 
U koupaliště je vymezena plocha pro sport a hromadnou rekreaci. Pak jsou v návrhu vymezeny 
plochy pro výrobu a u školy pro občanské vybavení. 
V nezastavěném území jsou navrženy vodní plochy a plochy krajinné zeleně v rámci ÚSES.  
Pokud jsou zde navrhovány nové rozvojové plochy, tak v návaznosti na zastavěné území, které 
vhodně doplňují. Návrhem je respektováno nezastavěné území a ochrana zemědělského půdního 
fondu. 
 

 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Smékalem v souladu s ustanovením § 53 odst.1 
stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP Chornice a zpracoval návrh rozhodnutí o 
námitkách uplatněných k návrhu ÚP následovně: 
 
1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Chornice: 

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 07.04.2010 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti uplatnit námitky.  

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 

 
2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu ÚP Chornice: 

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání o 
návrhu ÚP Chornice, které se uskutečnilo dne 22.10.2009 tj. do 22.11.2009.  
 
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska a jejich vyhodnocení: 
 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu ÚP Chornice (příloha B) - 

je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 3 
 
Dále mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska ke dni veřejného projednání upraveného a 
posouzeného návrhu ÚP Chornice, které se uskutečnilo dne 07.04.2010 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 Chornice (příloha C) - je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4  
 

3. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Chornice: 
 Připomínky sousedních obcí 

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 07.04.2010 mohly sousední obce uplatnit své připomínky.  
Žádná ze sousedních obcí připomínku neuplatnila  
 

 Připomínky veřejnosti 
 Nejpozději při veřejném projednání, tj. 07.04.2010 mohl každý z řad veřejnosti uplatnit své 

připomínky. 
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky. 
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 Připomínky správců inženýrských sítí a ostatních subjektů  

Nejpozději při veřejném projednání, tj. 07.04.2010 mohly správci inženýrských sítí a ostatní subjekty 
uplatnit své připomínky.  
 
Správci inženýrských sítí a ostatní subjekty, které uplatnily připomínky a jejich vyhodnocení: 
 Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání ÚP Chornice (příloha C) - je 

nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 4  
 
 

 
 
 
 
Poučení 
Proti územnímu plánu Chornice vydanému formou opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 
odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek.   
                                                                                                                                     
 
 
 
 
………………..         …………………….. 
starosta obce                                          místostarosta obce     
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o NÁVRHU ÚP 
CHORNICE  -  PŘÍLOHA B 
 

Č
. 

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

1 Hasičský 
záchranný sbor 
Pk, Svitavy 

Souhlasné stanovisko s podmínkami: 
Na úseku požární ochrany: Bez připomínek 
Na úseku ochrany obyvatelstva: 
s.25:Zóny havarijního plánování: V obci nejsou. – nahradit:  V obci je zóna havarijního 
plánování (pro přepravu chlóru a propan butanu na pozemních komunikacích o pásmu 200 m) – 
zapracovat i do grafické části. 
s.26: Varování obyvatelstva: ….územní celek, pro který bude stanoven způsob varování.   
nahradit: … územní celek, který je varován rotační sirénou zapojenou do systému JSVV, 
umístěnou na stožáru v blízkosti požární zbrojnice 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, před veřejným projednáním bude doplněna textová část 
odůvodnění i grafická část  dle požadavku. 

HSPA 15 034/VPR S
2009 
21.10.2009 

2 Krajská 
hygienická 
stanice Pk, 
Svitavy 

Souhlasí bez připomínek 
 

3380/09/HOK Sy/211 
20.11.2009 

3 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřila se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP 
a zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu 
zadání územně plánovací dokumentace připomínky. 
 
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, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (dále 
jen OOP), tj. zvláště chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky), zvláště chráněné 
druhy (kategorie ohrožené), regionální územní systém ekologické stability,) evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemáme k předloženému návrhu územního plánu Obce 
Chornice zásadních připomínek. 
OOP nicméně požaduje doplnit do textové části územního plánu informaci o tom, že do východní 
části obce zasahuje přírodní park Bohdalov Hartinkov. OOP dále požaduje zakreslit do hlavního 
výkresu hranici přírodního parku. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Textová část  odůvodnění  informaci o přírodním parku 
(PP) obsahuje a hranice PP je vyznačena v koordinačním výkresu a ve výkresu širších vztahů )  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 22.10.2009 pod č.j. 
53039/ 2009/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 teprve po upřesnění návrhu územního plánu, jeho 
vyhodnocení a dodání upřesněné textové, tabulkové a grafické dokumentace (vyhodnocení 
provést podle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
OZPF) na základě žádosti pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu. 
Vyjádření pořizovatele:akceptujeme. O souhlas podle § 5 z.č.334/1992 Sb. bylo požádáno 
samostatně na základě  žádosti pořizovatelem. 
 
Souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF byl vydán dne 
20.10.2009 pod č.j. KrÚ 52526/2009/OŽPZ/Bo. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing.Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona Č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu zásadní 
připomínky. 
Z textové části dokumentace (kap. 5.2. „Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí 
lesa“) vyplývá, že umístěním nově navržených lokalit č. 21 (rychlostní komunikace R 43) a 28 
(vodní nádrž) budou přímo dotčeny (dojde k záboru) pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

50434/2009/OŽPZ/PI 
25.11.2009 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, který naplňuje ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní 
zákon), tj. územně plánovací dokumentace představuje zábor pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, je dotčeným orgánem ve smyslu stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tj. odbor životního prostředí Městský úřad Moravská Třebová, a schválení návrhu 
územního plánu je podmíněno vydáním souhlasu tohoto správního orgánu. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. MěÚ M.Třebová byl obeslán 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 
1 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona k výše uvedené ÚPD žádné 
připomínky, protože v k.ú. Chornice se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

36759/2009/05100 
13.10.2009 

6 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
Hradec Králové 

Sdělujeme, že za předpokladu respektování ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů prováděcích, zejména pak vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., 
o radiační ochraně, nemáme připomínky. 

Jedná se zejména o povinnost stavebního úřadu před vydáním rozhodnutí o umístění stavby, 
stavebního povolení, jakož i dodatečného povolení týkajícího se stavby, jejíž součástí je jaderné 
zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření (vyhláška č. 307/2002 
Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., 10), vyžádat si od navrhovatele nebo stavebníka povolení 
SUJB vydávané k činnostem dle § 9 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud by byl plánován zásah do tzv. „staré zátěže“ (haldy po důlních činnostech apod.), její 
využití, nebo stavba v dotčeném území, vyplývá pro budoucího stavebníka ze zákona č. 18/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů povinnost požádat o povolení, event. stanovisko SUJB ( §8 
odst. 2, §9, odst. 1 h), event. j)). 

Pokud je plánována bytová zástavba, může být z ekonomického hlediska vhodné při územním 
plánování předem odhadnout, jaké je radonové riziko v uvažované oblasti a použít pro tyto účely 
prognózní mapy radonového rizika, zpracované Českou geologickou službou. Tyto mapy však 
nelze použít k určení radonového rizika na konkrétním stavebním pozemku při umísťování dané 
stavby s pobytovým prostorem  tehdy je vyžadováno podle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, §6 odst. 4 stanovení radonového indexu stavebního pozemku. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Uvedené informace se vztahují na konkrétní řešení staveb 
a opatření v územním a stavebním řízení  

SÚJB/RCHK/24340/2
009 
10.11.2009 

7 Ministerstvo 
dopravy ČR 
Praha  

Nevyjádřilo se  

7a Ředitelství silnic 
a dálnic ČR 

Do správního území obce Chornice zasahuje koridor pro trasu rychlostní silnice R43, která je v 
platné závazné části UP VÚC Pardubického kraje (Pk) i v projednávaném návrhu ZÚR Pk 
zařazena jako veřejně prospěšná stavba. 
Pro trasu rychlostní silnice R43 je zpracována technická studie „R 43  hranice Pardubického 
kraje  Staré Město‘, kterou na základě objednávky ŘSD ČR Brno zpracovala firma HBH v roce 
2006. Řešení trasy R43 je úseku mezi 62,880 — 70,087 prověřeno ve variantách. Do správního 
území obce Chornice zasahuje plánovaná trasa R43 v cca 62,0 KM — 64,0 KM. V severní části 
řešeného území se v KM 62,880 začíná trasa R43 rozdělovat do dvou variant (červené a zelené). 
Proces ElA, ve kterém je posuzována trasa R43, nebyl dosud dokončen a nebyla doporučena 
výsledná varianta, proto do doby ukončení procesu ElA a vydání posudku nelze o výběru varianty 
trasy R43 rozhodnout. 
V návrhu UP Chornice je nutné vymezit a územně chránit koridor v dostatečné šířce jako 
návrhovou plochu pro dopravní infrastrukturu. V severní části řešeného území je nutné koridor 
rozšířit tak, aby zahrnoval obě posuzované varianty trasy R43. V rámci koridoru musí být zajištěn 
průchod budoucí trasy R43 i možné upřesnění trasy R43 (po výběru výsledné varianty) při 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP). Koridor může být vymezen v 
proměnné šířce s tím, že za minimální lze považovat šířku budoucího ochranného pásma 
rychlostní silnice R43, tzn. 100 m na obě strany od přilehlého jízdního pásu komunikace. Stavbu 
R43 je třeba zařadit v souladu s nadřazenou ÚPD mezi veřejně prospěšné stavby. Mimo výše 
uvedeného nemáme k návrhu UP Chornice další připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, před veřejným projednáním bude doplněna textová část 
odůvodnění i grafická část  dle požadavku. 

20415 RSD 09 311 
12.11.2009 

7b Správa 
železniční 
dopravní cesty 
Praha 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) se na základě dopisu Ministerstva 
dopravy ČR (MD) č.j. 262/2007 910 UPRI1 ze dne 28.6.2007 jako dotčeného orgánu státní 
správy stává účastníkem projednávání rozhodujících koncepčních a jiných dokumentů a územně 
plánovacích dokumentací na úrovni krajů a obcí, které se bezprostředně dotýkají problematiky 
železniční dopravní cesty. 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční dopravní cesty a železniční infrastruktury Vám dáváme 
následující stanovisko: 
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať čís. 262 Třebovice v Č. 
 Chornice, která je ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a v souladu 

s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20. 12.1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy 
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celostátní, úpravy tratě mající územní nároky se nepředpokládají. Požadujeme však respektovat 
ochranné pásmo dráhy (60 m od osy koleje na obě strany) dle §4, 4a, 8, 9 a následujících zákona 
č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění. 
Případnou výstavbu nových obytných objektů je třeba situovat mimo ochranné pásmo dráhy, 
výstavbu objektů k trvalému bydlení v ochranném pásmu dráhy nedoporučujeme vzhledem k 
negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy, s upozorněním na zákon č. 
258/2000 Sb. ( §30  hluk a vibrace) v upřesněném znění zákona č. 274/2003 Sb. SŽDC s.o. 
nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z provozu železniční 
dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. 
U ploch pro občanské vybavení, sport a rekreaci, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských 
sítí či vedení se železnicí, při výsadbě zeleně apod. požadujeme respektovat vyhlášku č. 
177/1995 Sb.  stavební a technický řád drah v platném znění. Musí být zajištěna bezpečnost 
železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení údržby 
a rekonstrukce drážních staveb a zařízení, nesmí být omezeny rozhledové poměry, volný 
schůdný a manipulační prostor, průjezdný profil. 
Případná protipovodňová opatření v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa 
dotčené železniční trati, provozuschopnost všech drážních zařízení i bezpečnost železničního 
provozu. 
Obecně: Pokud budou stavby v řešeném území kolidovat s obvodem a s ochranným pásmem 
dráhy, je třeba postupovat ve smyslu ustanovení zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném 
znění a zásahy do zájmů dráhy projednat s Drážním úřadem, SZDC s.o.  Stavební správou 
Praha, Sokolovská 278, 190 OO Praha 9 a SZDC, s.o..  Správou dopravní cesty Pardubice, 
Hlaváčova 206, 530 3 1 Pardubice a případně s dalšími příslušnými orgány železniční 
infrastruktury, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v obvodu a v ochranném pásmu 
dráhy. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. OP dráhy je návrhem respektováno a je vyznačeno ve 
výkresu  Dopravní infrastruktura a bude doplněno do koordinačního výkresu. 

7c Centrum 
dopravního 
výzkumu Praha 

Z pověření Ministerstva dopravy, které je dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro oblast 
územního plánováni, Vám vydáváme dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s 
přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, následující souborné stanovisko: 
Správním územím obce Chornice prochází koridor plánované rychlostní silnice R43, která je 
zařazena v platné závazné části UP VUC Pardubického kraje i v projednávaném návrhu ZUR Pk 
zařazena jako veřejně prospěšná stavba. 
Pro trasu rychlostní silnice R43 je zpracována technická studie „R 43  hranice Pardubického 
kraje  Staré Město“, kterou na základě objednávky ŘSD ČR Brno zpracovala firma HBH v roce 
2006. Řešení trasy R43 je úseku mezi 62,880 — 70,087 prověřeno ve variantách. Dosud nebyla 
doporučena výsledná varianta, proto do doby ukončení procesu ElA a vydání posudku nelze o 
výběru varianty trasy R43 rozhodnout a je nutné v severní části řešeného území koridor rozšířit 
tak, aby zahrnoval obě  posuzované varianty trasy R43. 
Územím dále prochází žel. trať č. 262 Třebovice v Č.  Chornice. Požadujeme respektování jejího 
ochranného pásma, zákona č. 26611994 Sb. o dráhách a vyhlášky č. 17711995 Sb. stavební a 
technický řád drah v platných zněních. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, před veřejným projednáním bude doplněna textová část 
odůvodnění i grafická část  dle požadavku.OP dráhy je návrhem respektováno 

 

8 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

K návrhu ÚPO Chornice Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/l 988 
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. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení §13 odst.2 z.č.62/1988 Sb., o geologických pracích 
v platném znění informuje, že v zájmovém území je evidován bod poddolovaného území 
s názvem Chornice (č.3927), plocha poddolovaného území Březinky (č.3938) a hl.důlní díla 
Březinky 1 (č.8453) a Březinky 2 (č.8454) 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Vyjmenované plochy – bod poddolovaného území a hl. 
důlní díla budou doplněny do textové části odůvodnění (str.25) a  koordinačního výkresu 

5389/550/09 Mor 
78208/ENV/09 
16.10.2009 

9 Ministerstvo ŽP 
ČR, Praha 

Nevyjádřilo se 
 

 

10 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

Pozemkový úřad nemá připomínky k návrhu ÚP Chornice. V návrhu je třeba zachovat přístup 
k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům a v případě záboru zemědělské půdy je nutné 
jednat přímo s vlastníky pozemků. 
Při případném provádění komplexních pozemkových úprav v dotčeném katastrálním území  bude 
schválený ÚP respektován. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, ÚP nebudou přístupy k zemědělsky obhospodařovaným 
pozemkům narušeny. 

ÚPO /1049/09 
19.10.2009 



PŘÍLOHA Č.3 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

60 

11 Vojenská 
ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku  a 
prostory pro létání v malých a přízemních výškách zahrnuté do jevu 102  letiště včetně 
ochranného pásma viz, pasport č. 199/2007. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území viz. příloha pasportních listů. 
Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba vyjmenovaná v části  VYMEZENA UZEMI — 
celé správní území 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky 
nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. V zájmové lokalitě se nenachází 
vojenské inž. sítě. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny 
plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) respektování podmínek, týkajících se 
výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba 
VE nenaruší obranyschopnost státu CR a zájmy ACR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě 
podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a 
výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k 
posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se 
prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání AČR, bude 
stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 1 899/C, projednána 
výstavba: 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ  celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územn. rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren 
apod.); 
• stavby dálkových kabelových vedeni (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů telefonních kabelů) a 
dalších inženýrských sítí; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na 
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky — výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou doj de ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Návrhem nebudou dotčeny objekty ve vlastnictví ČR MO–
OP letištního a radiolokačního prostředku je návrhem respektováno (kap. 6. Požadavky civilní 
ochrany  odůvodnění). V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 

6536/04244 UP/2009
1420 
8.10.2009 

12 MěÚ, odbor 
dopravy, 
Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se  

13 MěÚ, odbor 
školství a 
kultury, 
Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se 
 
 

 

14 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská 
Třebová 

Ochrana ZPF: 
• K vydání závazného stanoviska k ÚPD je kompetentní krajský úřad  
Dále z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového 
hospodářství a lesního hospodářství nemáme k zahájenému řízení o  Návrhu územního plánu 
Chornice  připomínek.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. KÚ Pk, odbor ŽP byl obeslán. 

S MUMT 
27382/2009/OZP1
209. 
5.11.2009 

15 Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

K Vašemu oznámení sdělujeme, že k výše uvedenému projednání návrhu územního plánu obce 
Chornice, tak jak je uveden i na internetových stránkách 
http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke rozvojove dokumenty/uzemni plany obci/chornice  není 
ze strany zdejšího úřadu připomínek, neboť na katastrálním území není stanoven dobývací 
prostor. 

3468/09/09/I/La/Lá 
8.10.2009 
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Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Ministerstvo ŽP bylo obesláno. 

16 Státní 
energetická 
inspekce 
Pardubice 

Bez připomínek 
 

2064/09/53.100/Hvi 
15.10.2009 

17 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

Podle schváleného Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje je území obce 
Chornice dotčeno návrhovým koridorem rychlostní komunikace R 43 protínajícím správní území 
obce Chornice ve směru sever jihozápad a dále pak stávajícími nadmístní prvky ÚSES, a to 
regionálním biocentrem RC č. 278 Líšnice v západním cípu správního území obce, které protíná 
vertikálně stávající regionální biokoridor RK č. 1391 resp. č. 1424. Z projednávaných 
neschválených ZÚR Pk vyplývá pro řešené území z výkresu Oblasti a osy příslušnost obce do 
specifické oblasti krajské úrovně SOBk 1, z výkresů Technické infrastruktury, Veřejně 
prospěšných staveb a Záměry VUC návrh koridoru rychlostní komunikace R 43 a z výkresu ÚSES 
přítomnost stávajících regionálních biokoridorů č. 1391‚ č. 1424 a regionálního biocentra 278 
Líšnice. 
I v návrhu Územního plánu Chornice je třeba zajistit koordinaci s navazujícím územím zejména s 
ohledem na širší územní vztahy. K bodu 1. 2 Odůvodnění sdělujeme, že schválenou Politikou 
územního rozvoje (PÚR) ČR 2008 ze dne 20. 7. 2009 je dotčena obec Chornice kromě obecných 
republikových priorit také záměrem koridoru rychlostí komunikace R 43 dle schématu 5. Doprava 
silniční oddílu 5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury PÚR ČR 2008. 
 Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. RC Líšnice leží na západní hranici katastru, bude 
naznačena i do výkresu koordinačního a hlavního. RK č 1394 na území obce nezasahuje 

KrÚ 50854/2009/ 
OSRKEF 
20.11.2009 

18 Obec Chornice Nevyjádřila se  

19 Obec Městečko 
Trnávka 

Nevyjádřila se 
 

20 Obec Bezděčí u 
Trnávky 

Nevyjádřila se 
 

21 Obec Vrážné Nevyjádřila se  

22 Obec Víska u 
Jevíčka 

Nevyjádřila se 
 

23 Obec Biskupice Nevyjádřil se  

24 Obec Březinky Nevyjádřila se  

25 Obec Vysoká Nevyjádřila se  

26 MěÚ Jevíčko Nevyjádřil se  
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání NÁVRHU ÚP 
CHORNICE – PŘÍLOHA C 
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 

 Nevyjádřila se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

5 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Nevyjádřilo se  

6 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Bez připomínek SÚJB/RCHK/4766/2010 
23.2.2010 

7 Ministerstvo dopravy 
ČR Praha  

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Ministerstvo ŽP ČR, 
Praha 

Nevyjádřilo se   

10 Ministerstvo 
zemědělství ČR, 
Svitavy 

bez připomínek 
V návrhu je třeba zachovat přístup k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům a 
v případě záboru zemědělské půdy je nutné jednat přímo s vlastníky pozemků. 
Při případném provádění komplexních pozemkových úprav v dotčeném k.ú bude 
schválená ÚPD  jedním z podkladů pro návrh pozemkových úprav.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, ÚP nebudou přístupy k zemědělsky 
obhospodařovaným pozemkům narušeny. 

ÚPO /22/10 
28.1.2010 

11 Vojenská ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

Nevyjádřila se  

12 MěÚ, odbor dopravy, 
Moravská Třebová 

Nevyjádřil se  

13 MěÚ, odbor školství a 
kultury, Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se 
 
 

 

14 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Ochrana přírody a krajiny: 
 
• Z hlediska ochrany přírody nemáme k předloženému návrhu ÚP obce Chornice 

zásadní  výhrady.  
• S výstavbou cca 8 rekreačních objektů v lokalitě RI – Z 13 (k.ú. Svojanov) 

souhlasíme za předpokladu, že bude zachována prostupnost krajiny, tj. výstavba 
objektů bez oplocení jednotlivých parcel.  

• V případě rozšíření plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny bude požadováno 
odclonění té části areálu, viditelné ze silnice I/35,  pásem izolační zeleně. 

• Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Doplnit podmínku k výstavbě rekreačních 
chat do Stanovení podmínek pro využití ploch a to do RI  výstavba objektů bez 
oplocení jednotlivých parcel.  

 
Dále z hlediska vodního hospodářství, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, odpadového 
hospodářství a lesního hospodářství nemáme k   Upravenému a posouzenému 
návrhu územního plánu Chornice  připomínek 

S MUMT 
1058/2010/OZP1 209. 
10.2.2010 

15 Obvodní bánský úřad, 
Trutnov 

Bez připomínek, neboť na katastrálním území Chornice není stanoven dobývací prostor. 
Evidenci chráněných ložiskových území vede Česká geologická služba – Geofond, se 
sídlem Kostelní 26, 170 06 Praha 7. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  

109/10/09/1/La/Lá 
21.1.2010 

16 Státní energetická 
inspekce Pardubice 

Bez připomínek 
 

61/10/53.100/Hvi 
5.2.2010 

17 KÚ Pk, odbor 
strategického rozvoje 

Nevyjádřil se  

18 Agentura ochrany Nevyjádřila se  
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přírody a krajiny, 
Pardubice 

19 Centrum dopravního 
výzkumu, Praha 8 

Nevyjádřilo se 
 

20 Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Praha 

Nevyjádřilo se  

21 České dráhy GŘ, 
Praha 1 

Nevyjádřili se 
 

 

22 Čes.radiokomunikace, 
Praha 6 Břevnov 

Nevyjádřili se 
 

 

23 Lesy ČR, Svitavy Nevyjádřili se  

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

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

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

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

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

Vyjádření pořizovatele: OP vodního je ÚP respektováno. Odkanalizování nové 
zástavby je v ÚPD řešeno. Ostatní body upozornění budou řešeny v konkrétních 
projektech pro realizaci a v následních řízeních. 

PM001253/2010
203/No 14.1.2010 

25 Správa a údržba silnic 
Pk, Litomyšl 

Vydává pro oblast dopravy tyto všeobecné připomínky: 
1. případný návrh kategorie silnic v obci i mimo obec, na který by měly být v budoucnu 
upravovány, musí odpovídat CSN — Projektování silnic a dálnic, 
2. obytná zástavba musí být navržena tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy 
(hluk atd.), 
3 . případná nová zástavba bude navržena tak, aby byl minimalizován počet 
komunikačních napojení na silnice II. a III. třídy v příslušném katastrálním území, 
4. vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení 
stávajících i uvažovaných MK na silnice, 
5. v místech soustřeďování občanů (stávající i uvažovaná místa) počítat s dostatečnými 
plochami pro parkování vozidel mimo silnici, 
6. vytvořit předpoklady (dle možností území) pro případné umístění nových inženýrských 
sítí mimo silnice, 
7. 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). 
Upozorňujeme na chybné uvedení čísla silnice v A1 textové části návrhu ÚP–str.14,d.1. 
Dopravní infrastruktura, Silniční doprava. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Jednotlivé body připomínek jsou ÚP 
respektovány. Chyba v textové části bude opravena. 

SUS 169/2010 
28.1.2010 

26 Správa železniční 
dopravní cesty, 
Praha Karlín 

Nevyjádřila se  

27 Telefónica O2 CR, 
Pardubice 

Nevyjádřila se  

28 RWE Distribuční 
služby, Brno 

Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice. Tato plynárenská 
zařízení , vč. Jejich příslušenství jsou součástí distribuční soustavy plynu. V ÚP 
požadujeme: 
Respektovat stávající plynárenské zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních 
pásem v souladu se z.č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetický 
zákon. Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám 
k dispozici na mailové adrese: gis.data@rwe.cz. Při respektování podmínek s návrhem 
ÚP souhlasíme. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, OP a BP plynárenských zařízení jsou návrhem 
respektovány. 

45/10/234 
12.2.2010 



PŘÍLOHA Č.4 
 

 
ÚZEMNÍ PLÁN CHORNICE 

64 

29 ČEZ Distribuce a.s. 
Hradec Kr 
álové 

Bez připomínek 
Zásobování většiny nově navržených lokalit el. energií bude zajištěno ze stávajících 
distribučních rozvodů. Pro nově navrženou lokalitu Z1 (19 RD) požadujeme navrhnout 
novou distribuční TS včetně napojení na stávající distribuční vedení 22kV. 
Připojení navržené lokality VX Z4 funkčně určené pro výrobnu el. energie (fotovoltaický 
systém) bude řešeno dle stanoviska vydaného na základě podané žádosti o připojení 
výrobny el. energie k distribuční soustavě. 
Upozorňujeme, že v grafické části ÚP není zakreslena odběratelská TS 1096.  
Informace o stávajícím stavu zařízení distribuční soustavy vvn, vn a nn v řešené oblasti 
poskytne ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Dokumentace sítí Česká Třebová. 
Upozorňujeme, že návrh ÚP musí respektovat stávající i výhledová zařízení pro rozvod 
el. energie včetně jejich ochranných pásem dle 46 a 98 zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
Případné přeložky stávajících energetických zařízení budou řešeny v souladu s 47 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Způsob a rozsah přeložení 
energetických zařízení je nutno projednat s ČEZ Distribuce, a.s. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 

12_650700/Rj 
12.2.2010 

30 VHOS a.s., Moravská 
Třebová 

Nevyjádřil se  

31 Úřad pro civilní 
letectví ČR, Praha 

Bez připomínek 163/10 701  
12.1.2010 

32 ZVHS Svitavy Bez připomínek 19.1.2010 e mail 

33 Občanské sdružení 
Třebůvky 

Nevyjádřilo se  

34 ZO ČSOP Rybák 
Svitavy 

Nevyjádřil se  

35 Obec Chornice Nevyjádřila se  

36 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

37 Obec Dětřichov u M.T Nevyjádřila se  

38 Obec Gruna Nevyjádřila se  

39 Obec Maletín Nevyjádřila se  

40 MěÚ Mohelnice Nevyjádřil se  

41 KÚ Olomouckého 
kraje 

Vyjádření k návrhu ÚP Chornice bylo dle § 50 odst. 2 stavebního zákona uplatněno KÚ 
Ok, odborem strategického rozvoje kraje, dne 8.1.2009 pod č.j.: KUOK/119201/2008
2/7129 a zůstává i nadále v platnosti. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Širší územní vztahy jsou návrhem respektovány. 

KUOK 2572/2010 
20.1.2010 

 

 


