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Zastupitelstvo obce   Staré Město  

 
 
 
 

jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění po novele, za použití § 
43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti § 171 až 174  zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád 

 
vydává 

 
Územní plán    STARÉ  MĚSTO  
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A I. TEXTOVÁ ČÁST 

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Řešené území je tvořeno katastrálním územím Staré Město u Moravské Třebové, Radišov a 
Petrušov, které tvoří dohromady správní území obce Staré Město. Zastavěné území obce je 
vymezeno na podkladě aktuálních map Katastru nemovitostí předaných pořizovatelem a 
digitálně zpracovaných v r. 2013. Zastavěné území obce bylo zpracovatelem vymezeno na 
základě aktuálního metodického doporučení a ověřeno v terénu k datu 30. 4. 2014 v souladu 
s platnou legislativou a je vyznačeno ve všech grafických přílohách mimo širších vztahů. 

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Územní plán Staré Město jako nástroj územního plánování vytváří právní rámec 
k usměrňování a řízení změn v území v zájmu komplexního rozvoje obce a ochrany hodnot 
na jejím území.  

Hlavní cíle rozvoje představuje konkrétně: 

 zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení 

 stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce: bydlení, veřejnou infrastrukturu a 
dopravu  

 zachovat specifickou urbanistickou strukturu obce se situováním zástavby podél silnic 
II/368 a III/36810, III/36820, III/36821 a III/36822 a kolem návsi a místních 
komunikací ve Starém Městě a kolem místních komunikací v místní části Bílá Studně, 
kolem silnice II/36810 a místních komunikací v Radišově a kolem silnice III/36822 a 
místních komunikací v Petrušově. 

 chránit stávající veřejná prostranství v centru obce a místních částech Radišov a 
Petrušov. 

 chránit kulturní památky a objekty památkově hodnotné  

 zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší 

 prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celé obce, které se 
zachovalo ve značném rozsahu 

 nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině 

 chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině 

 intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu a 
služby 

 dobudovat chybějící technickou infrastrukturu 
 usilovat o všeobecně prospěšný demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj 

obce 

 

ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci. Rozsáhlejší lokality pro rozvoj 
výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné území. 
K vytváření nových sídel nedochází. 
 

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 Celé území, kterého se územně plánovací dokumentace dotýká je územím s 
archeologickými nálezy – nutno respektovat 
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 V řešeném území budou chráněny kulturní památky a architektonicky významné 
stavby. 

 Jedná se o: 

Kulturní památky v obci: 

Staré Město:                                                      

- kostel sv. Kateřiny se hřbitovní zdí a křížem, součástí areálu je též 

   kaple sv. Kříže na hřbitově a malá kalvárie u kostela     r.č. 27764/6-3329 

- krucifix u silnice k Radišovu        r.č. 27847/6-3334 

- socha sv. Jana Nepomuckého (u kostela)       r.č. 86874/6-3332 

- výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy(vrch Dubina)  r.č. 46092/6-3337 

- fara č.p. 4           r.č. 24374/6-3335 

Radišov: 

- kaple sv. Rocha         r.č. 50949/6-6189 

- sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého     r.č. 20107/6-3333 

 

Architektonické soubory staveb a drobné architektury, které nejsou zapsány  

v ÚSKP ČR: 

- kříže a boží muka na celém správním území obce  

Radišov: 

- památník 1. světové války 

Petrušov :  

- památník 1. světové války 

Architektonické a urbanistické hodnoty v území 

Dominantou Starého Města je kostel sv. Kateřiny pocházející z r. 1516 postavený na místě 
starého kostelíku, dále kaple stojící v místě kde býval kdysi hřbitov, několik křížů 
roztroušených po celém území obce, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Rocha, 
pozdně barokní budova fary a bývalá rychta. 

Staré Město leží na silnici spojující Moravskou Třebovou se Štíty. Většina hodnotných staveb 
se nachází v centru obce právě u křížení silnic. Architektonický výraz centrum obce je třeba 
nadále posilovat a zachovávat v jeho architektonickém a urbanistickém výrazu.  

V místní části Radišov je zajímavá novogotická kaple sv. Rocha a bývalé selské usedlosti, 
které jsou však ve špatném stavebním stavu.  

Místní část Petrušov má především rekreační charakter s roztroušenou zástavbou. V okolí je 
celá řada turistických a cykloturistických tras. 

Rozvoj hodnot území se bude uplatňovat pomocí cestní sítě v krajině, včetně turistických 
značených stezek, naučných stezek a cyklotras. 

Nenásilný přechod zástavby do krajiny bude realizován prostřednictvím zeleně soukromé.    

Ochrana významných prvků sídelní zeleně – zejména zeleň na návsi, aleje podél silnic, 
významné solitérní zeleně, celkového krajinného rázu s prvky určujícími obraz krajiny.  
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Vymezení prvků systému ekologické stability – nadregionálních biokoridorů NRBK K92 a 
K93, lokálních biokoridorů LBK 1-3, 2, 3, 4, 5, 7, 7-7, 8, 10, 10-10, 11, 13, 16, 17, 18, 21 a 
lokálních biocenter LBC U Třebařova, Pod Třebařovským kopcem, U Petrušova, Hájená. 
 
Přírodní hodnoty  
Ve správním území obce Staré Město se nacházejí vyhlášené krajinné prvky - VKP 09131 
Louka na Horním konci, VKP 09117 Zlatník, VKP 09115 Louka s Opučníkem, VKP 09096 
Ospitský potok, VKP 09135 Niva Petrušovského potoka, VKP 09133 Louka v Petrušově, 
VKP 09119 U myslivců, VKP 09134 Mezofilní louka, PP Hradisko a vyhlášené památné 
stromy. Jsou respektovány i další přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí 
obce a vodní plochy a toky. Chráněna je také významná solitérní zeleň dotvářející obraz 
sídla. Rozsah ploch sídelní zeleně nelze redukovat.  
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU 

SÍDELNÍ ZELENĚ 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Jednotlivé plochy se dělí na plochy stabilizované, plochy změn. Plochy změn jsou děleny na 
rozvojové plochy zastavitelné (Z) a plochy přestaveb (P).  
Urbanistický návrh obce Staré Město s místními částmi Radišov a Petrušov vychází 
z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, 
pro rozvoj výroby a skladování a vymezení ploch pro technickou vybavenost, ochrannou a 
izolační zeleň. Architektura navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní 
zástavby. Architektonický výraz původních budov je převážně venkovského typu bez 
výrazných solitérů s převážně přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou. 
Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat 
zejména v lokalitách bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci. 
Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, 
javory, břízy apod. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafických přílohách územního plánu hranicí 
zastavitelné plochy nebo jako součást koridorů dopravních staveb, které jsou v grafických 
přílohách ÚP vymezeny hranicí zastavitelné plochy – koridoru.


Dále je možná výstavba uvnitř zastavěného území, za splnění těchto podmínek: 

 že je v souladu se stanovenými podmínkami funkčního využití ploch s rozdílným 
způsobem využití pro plochu, ve které je záměr lokalizován 

 splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 

 je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 
 
Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v místech s 
vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu, při respektování limitů a 
ostatních omezujících vlivů. 
V jednotlivých lokalitách změn jsou stanoveny základní parametry prostorového řešení 
zástavby. 
Obec se bude nadále rozvíjet jako sídlo s převažující funkcí obytnou a poměrně silným 
zastoupením funkce výrobní. 
Ve výrobní ploše Z6 lze předpokládat novou výstavbu staveb pro výrobu a podnikatelské 
aktivity – měřítko a hmota staveb i jejich prostorové uspořádání musí respektovat měřítko 
obce a okolní krajiny. 
 
Stanovením funkčního využití jako plochy smíšené obytné venkovské (SV) a plochy 
bydlení v bytových domech (BH) plochy bydlení v rodinných domech-venkovské (BV) 
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a plochy smíšené obytné rekreační (SR) pro pozemky určené k bydlení v zastavěném 
území a zastavitelných plochách zajišťuje územní plán podmínky pro souběžný rozvoj 
bydlení, vybavenosti a drobného podnikání včetně drobných výrobních aktivit. Podmínkami 
využití území stanovenými tímto územním plánem je vyloučeno zatěžování obytného 
prostředí od doplňujících funkcí nad přípustnou míru a dále vznik monofunkčních nebo 
plošně rozsáhlých areálů nesourodých s drobnou strukturou obytné zástavby. 

Dále jsou vymezeny nové plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD), 
pro rozvoj podnikatelských aktivit v obci, plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (OM) 

Drobné výrobní aktivity uvnitř sídla budou při svém provozu respektovat prioritu obytné 
funkce. Jejich provoz nesmí mít negativní dopad na životní a obytné prostředí obytných zón. 
 
Nové rozvojové plochy pro výrobu a podnikání jsou navrhovány ve vazbách na stávající 
fungující aktivity, existující výrobu, dopravní vazby. 
 
Systém zeleně je doplněn o plochy a linie zeleně, zejména smíšené krajinné a přírodní 
krajinné zeleně, okrajově plochy izolační a ochranné zeleně. 
 
Územní plán prověřil doplnění systému stávající technické infrastruktury a případně navrhl 
jeho doplnění resp. rozšíření systémů inženýrských sítí do rozvojových lokalit. 
 
Územní plán vyznačuje pro zlepšení prostupnosti území nové i obnovené cesty a vymezuje 
ostatní účelové komunikace. 
 
Upravována a zkvalitňována budou veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně. 
Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability lokální úrovně, 
včetně linií interakčních prvků. 
 
Plochy lesa jsou vymezeny jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití.  
ZASTAVITELNÉ PLOCHY - Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Z7, Z 8 a Z 9 
 

Číslo lokality:   Z 1 

Název lokality:  Za hřbitovem – Staré Město  

Stávající funkční využití: orná půda, TTP, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití: Bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 
výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 45 %, min. výměra parcel 500 m2 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: podmínkou pro rozhodování v území je 
zpracování územní studie 
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících místních 
komunikací 

Zásobování vodou: prodloužením stávajících vodovodních řadů 

Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV  

Zásobení el. energií: z nově navržené TS 

Výměra lokality: 7,59 ha k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 
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Číslo lokality:   Z 2 

Název lokality: Proluky u silnice – Staré Město  

Stávající funkční využití: orná půda, zahrada, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: izolační pás zeleně od silnice,  RD 
jednopodlažní s využitým podkrovím, max. výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 
40 %, min. výměra parcel 500 m2  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: izolační pás zeleně od silnice  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/ 36820 

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na domovní ČOV 

     Zásobení el. energií: ze stávající  přezbrojené TS 

    Výměra lokality: 2,89 ha  k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

 

Číslo lokality:   Z 3 

Název lokality: Zahrady – Bílá Studně  

Stávající funkční využití: orná půda, zahrada, TTP  

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 

výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 40 %, min. výměra parcel 500 m2 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36821 a 
na ni navazující místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV 

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS 

    Výměra lokality: 1,83 ha k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

 

Číslo lokality:   Z 4 

Název lokality: Veřejné prostranství u hřbitova  

Stávající funkční využití: TTP, orná půda 
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Navrhované funkční využití: Veřejné prostranství - PV 

Podrobnější popis: veřejné prostranství pro vymezené plochy bydlení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/368 

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

     Výměra lokality: 1,24 ha k. ú. Staré Město u Moravské Třebové  

 

Číslo lokality:   Z 5 

Název lokality: Jih – Petrušov  

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné – rekreační SR 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 
výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 45 %, min. výměra parcel 500 m2 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36822 

Zásobování vodou: individuální zdroje 

Odvádění odpadních vod: na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: ze stávající přezbrojené TS 

     Výměra lokality: 0,70 ha  k. ú. Petrušov  

 

Číslo lokality:   Z6 

Název lokality: Plocha pro drobnou výrobu u silnice III/36820 

Stávající funkční využití: orná půda 

Navrhované funkční využití: Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba VD 

Podrobnější popis: výrobní, skladové objekty včetně potřebného zázemí  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

 Navržená lokalita bude od silnice oddělena izolačním pásem zeleně.     

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: izolační pás zeleně  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36820 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV   



ÚP Staré Město 11 

 

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS 

Výměra lokality: 2,33 ha  k. ú. Staré Město u Moravské Třebové  

 

Číslo lokality:   Z 7 

Název lokality: Park pro plochy bydlení  

Stávající funkční využití: orná půda 

Navrhované funkční využití: Zeleň na veřejných prostranstvích ZV 

Podrobnější popis: Parkově upravená plocha včetně dětského hřiště sloužící pro bytovou 
výstavbu na lokalitě Z1 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Vhodná vysoká, střední a nízká zeleň 
parkově upravená 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících místních 
komunikací 

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Zásobení el. energií: z navržené TS 

    Výměra lokality: 0,56 ha  k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

 

     Číslo lokality:   Z  8 

Název lokality: Koridor rychlostní komunikace R 35  

Stávající funkční využití: TTP, orná půda, ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemky 
stavební pozemek,  

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura – silniční DS 

     Podrobnější popis: Silniční těleso rychlostní komunikace se všemi objekty a 
souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek 
s napojením na stávající silniční síť 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky: Nejsou 

POZNÁMKA: pro realizaci komunikace, včetně křižovatek a všech souvisejících staveb a úprav 
bude koridor pro dopravní stavbu upřesněn v územním plánu (jeho změnou) a bude vymezen 
v rozsahu trasy (skutečný plošný rozsah) komunikace. Upřesněno bude i vymezení navazujících 
ploch jako ploch s rozdílným způsobem využití. Při využití těchto ploch budou respektovány důsledky 
provozu na přilehlé komunikaci. Celý záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Podkladem pro vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve 
kterém budou pozemky, resp. jejich části, podléhající vyvlastnění, přesně specifikovány. 

Výměra lokality: 81,55 ha k.ú. Petrušov 

 

     Číslo lokality:   Z 9 

Název lokality: Koridor rychlostní komunikace R 43 
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Stávající funkční využití: orná půda 

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura – silniční DS 

     Podrobnější popis: Silniční těleso rychlostní komunikace se všemi objekty a 
souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající 
silniční síť 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky: Nejsou  

POZNÁMKA: pro realizaci komunikace, včetně křižovatek a všech souvisejících staveb a úprav 
bude koridor pro dopravní stavbu upřesněn v územním plánu (jeho změnou) a bude vymezen 
v rozsahu trasy (skutečný plošný rozsah) komunikace. Upřesněno bude i vymezení navazujících 
ploch jako ploch s rozdílným způsobem využití. Při využití těchto ploch budou respektovány důsledky 
provozu na přilehlé komunikaci. Celý záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Podkladem pro vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve 
kterém budou pozemky, resp. jejich části, podléhající vyvlastnění, přesně specifikovány. 

Výměra lokality: 0,02 ha k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

 

Číslo lokality:   Z 10 

Název lokality: Dostavba letištního zařízení, ČSPH pro letadla 

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura – letecká DL 

Podrobnější popis: Dostavba letištního zařízení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: Nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: Nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice II/368 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

     Odvádění odpadních vod: po přečištění ropných látek na stávající obecní ČOV  

     Zásobení el. energií: ze stávajících TS  

    Výměra lokality: 0,14 ha  k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

 
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY: 
 
V řešeném území jsou vymezeny plochy přestavby P1, P4 a P5 
 

     Číslo lokality:    P 1 

Název lokality:  Střed – Staré Město  

Stávající funkční využití: zahrada, ostatní plocha, zastavěná plocha 

Navrhované funkční využití: Bydlení v rodinných domech – venkovské BV 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 
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výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 45 %, min. výměra parcel 500 m2 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikací 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na stávající obecní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS 

Výměra lokality: 0,69 ha  k. ú. Staré Město u Moravské Třebové 

     
Číslo lokality:    P 2 – vypuštěno  
 
Číslo lokality:    P 3 – již realizováno  
 

     Číslo lokality:   P 4 

Název lokality: Radišov 

Stávající funkční využití: zahrada, ostatní plocha, zastavěná plocha  

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

Podrobnější popis: plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 
výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 40 %, min. výměra parcel 500 m2 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikací 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na domovní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS 

Výměra lokality: 1,01 ha  k. ú. Radišov 

 

    Číslo lokality:   P 5 

Název lokality: Penzion, jezdecká škola - Petrušov  

Stávající funkční využití: TTP, stavební pozemek, ostatní plocha 

Navrhované funkční využití: Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 

Podrobnější popis : Penzion, agroturistika, jezdecká škola, výroba peletek 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36822 
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Zásobování vodou: z individuálního zdroje  

Odvádění odpadních vod: na domovní ČOV   

Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS 

 Výměra lokality: 1,90 ha  k. ú. Petrušov 

Pro celé správní území obce musí být k řízení o umístění staveb zajištěno závazné 
stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS) Pardubice. 
Plochy vymezené jako zastavěné území a plochy vymezené jako zastavitelné území 
nejsou součástí ochranné zóny NRBK K 93 a K92 na katastrálním území Staré Město u 
Moravské Třebové , Radišov a Petrušov.  
 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak 
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. Součástí systému sídelní 
zeleně jsou: 

plochy zeleně soukromé a vyhrazené - ZS 

 zeleň soukromá a vyhrazená se vyskytuje především v rámci jiných funkčních 
ploch, samostatně jsou vymezeny větší stabilizované funkční plochy ZS 
v okrajových polohách zástavby, kde zprostředkují nenásilný přechod do krajiny;  

plochy zeleně ochranné a izolační - ZO 

 zeleň ochranná a izolační se vyskytuje především v rámci jiných funkčních ploch u 
vymezených ploch Z2, Z6 a P4 

plochy zeleně přírodního charakteru - ZP 

 jsou vymezeny na plochách blízkých přírodnímu charakteru spadajících do 
zastavěného území  

Významnou sídlení zeleň tvoří zeleň stávajícího  hřbitova - občanské vybavení – hřbitovy 
OH a jeho vymezeného rozšíření Z4 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ:  
 
VU 1 U12 (dle ZÚR Pk) - NRBK K 92 v k.ú. Petrušov  
VU 2 U13 (dle ZÚR Pk) – NRBK K 93 v k.ú. Radišov a v k.ú. Staré Město u Moravské 
Třebové 

        

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 

4.1 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

Občanské vybavení: 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, nejsou navrhovány. Kapacita a 
skladba stávajících zařízení odpovídá velikosti a funkci obce ve struktuře osídlení. Rozvoj 
občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch, a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek. 
Je vymezena pouze plocha přestavby P5 v  Petrušově pro občanské vybavení - komerční 
zařízení malá a střední. 
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Veřejná prostranství: 
Veřejné prostranství – náves, je vzhledem k charakteru obce ve Starém Městě a Radišově.  
Tyto plochy plní dobře svoji funkci a jsou dokladem historického zastavění a osídlení obce. 
V Petrušově vzhledem k nepravidelné rozvolněné zástavbě podél silnice centrální prostor 
není. 
Je vymezena plocha veřejného prostranství Z4 a plocha zeleně na veřejných prostranstvích 
Z 7 u nově vymezené plochy bydlení Z1. 
 

4.2 DOPRAVA 

 
Silniční doprava 
V řešeném území obce Staré Město jsou vymezeny koridory pro trasy rychlostních 
komunikací R 35 a R 43, které budou procházet v dostatečných vzdálenostech od 
zastavěného území obce. 
Dále je zda stávající silnice II/368 Letovice - Moravská Třebová-Lanškroun a silnice  
III/36810, III/36820, III/36821 a III/36822. 
Případné další úpravy těchto silnic nepřesáhnou hranice ochranných pásem. Dojde pouze ke 
směrovým a částečně šířkovým úpravám, tak jak je umožňuje stávající zástavba.  
Doplnění místních komunikací pro napojení navrhovaných lokalit je možné v rámci 
přípustného využití zastavitelných ploch.  
Dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) je vymezen koridor veřejně 
prospěšné dopravní stavby rychlostní komunikace R35 VD1 pro případné korekce trasy a 
související investice. 
Dále je vymezen koridor veřejně prospěšné dopravní stavby rychlostní komunikace R43 VD2 
pro případné korekce trasy a související investice. 
Cyklostezky, cyklotrasy 
Starým Městem prochází celá řada značených cyklotras – po všech silnicích II. a  III. třídy.  
ÚP vymezuje cyklostezku dle výkresové části. 
Pěší doprava 
Chodníky pro pěší jsou vybudovány po obou stranách stávající komunikace, pokud to je 
možné v daných prostorových podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. 
V souvislosti s postupným zastavěním jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou 
budovány i nové chodníky.  
Doprava v klidu 
Je v obci zastoupena u objektů občanské vybavenosti. Menší parkoviště je u Obecního 
úřadu a dále pak mezi objektem bytového domu a objektu s lékařskými ordinacemi. Ostatní 
parkovací plochy pro občanskou vybavenost a pro výrobu jsou navrženy a uvažovány na 
vlastních pozemcích, stejně jako parkovací plochy pro sportovní areál, které se předpokládají 
v rámci této plochy. Garážování vzhledem k charakteru individuální zástavby s dostatečně 
velkými pozemky bude i nadále uvažováno na vlastních pozemcích. Plochy pro parkování a 
stání budou vybudovány v rámci přípustného využití zastavitelných ploch. 
Železniční doprava   
Jihozápadní částí řešeného území prochází stávající regionální železniční trať ČD č. 262 
Třebovice v Čechách – Chornice. Nové plochy DZ ÚP nevymezuje.  
Letecká doprava   
Na řešeném území obce se nachází Veřejné vnitrostátní letiště Staré Město – Moravská 
Třebová. Je vymezena plocha Z10 pro rozšíření jeho infrastruktury. Je třeba respektovat 
jeho ochranné pásmo. Celé správní území obce se nachází v OP letištního radiolokačního 
prostředku.  

4.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze „Skupinového vodovodu Moravskotřebovska“, který 
je v místní části majetkem obce, ale provoz zajišťuje VHOS a.s. Moravská Třebová. 
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Staré Město a spádové obce jsou zásobovány ze zdroje vrtu Kunčina M-1, odkud je voda 
čerpána do úpravny vody o výkonu Q=20l/s. Jímaná voda je hygienicky zabezpečována 
plynným chlórem. Z ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Staré Město, o 
objemu 2x75 + 250 m3 s max. hladinou 439,09 m.n.m. 

Rozvod vody z vodojemu je gravitační, potrubí převážné světlosti DN 100 a 80 mm. Vodovod 
zásobuje vlastní obec Staré Město, včetně části  Bílé Studně, Radišov a samostatnou obec 
Dětřichov u Moravské Třebové. Petrušov je zásobován vodou z jednotlivých domovních 
studní. 

Rozvodné řady vodovodní sítě nejsou v dobrém technickém stavu. 

Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako součást příslušných 
funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty 
 

4.4 ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

Staré Město má vybudovanou dešťovou kanalizaci stáří 30 let, v dobrém stavu. Převážná 
část obyvatel je napojena na splaškovou kanalizaci. Letiště je napojeno na obecní kanalizaci 
a je vybaveno dvěma lapoly. Odpady ze zemědělské výroby jsou zachytávány do jímek a 
vyváženy.  

Ve Starém Městě proběhla v letech 2010 a 2011 výstavba splaškové kanalizační sítě. Při 
jižním okraji zastavěné části obce – u Bílého potoka je vybudována ČOV pro 1400 EO, 
kterou tvoří přízemní domek s podzemními železobetonovými nádržemi, ve kterých se 
nachází čerpací jímka, biologické reaktory, kalová a fekální jímka. Na ČOV je napojena celá 
kanalizační síť odvádějící splašky z převážné části obce. Přečištěné splaškové vody jsou 
z ČOV vypouštěny do Bílého potoka. Dešťové vody jsou odváděny stávající dešťovou 
kanalizační sítí do silničních příkopů a vod povrchových. 

Provozovatelem i vlastníkem kanalizace je obec Staré Město. 

Zbývající části  Starého Města a místní části Bílá Studně, Petrušov a Radišov nemají 
vybudovanou kanalizaci – splaškové vody jsou likvidovány v septicích a jímkách. 

Odpadní vody od zbývajících obyvatel  ve Starém Městě a v místních částech Bílá Studně, 
Petrušov a Radišov navrhujeme u stávající zástavby nadále likvidovat na rekonstruovaných 
stávajících nepropustných jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními 
filtry tak, aby vyhověly ČSN 750905 zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního 
zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 
Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

Dle ekonomických možností je však třeba v těchto částech obce budovat i pro stávající 
objekty domovní biologické aktivační nebo duální anaerobně-aerobní ČOV. 

V lokalitách s navrhovanou novou výstavbou budou odpadní vody likvidovány v domovních 
biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Přečištěné odpadní vody 
z DČOV budou vypouštěny do vod povrchových nebo po provedení hydrogeologického 
průzkumu zasakovány do vod podzemních.  

Stávající kanalizační stoky budou prodlouženy k lokalitám navrhované výstavby. Stávající 
ČOV pro 1400 EO postačí pro čištění splašků při plánovaném nárůstu obyvatel. 

Dešťové vody ze stávající výstavby budou nadále odváděny stávající dešťovou kanalizací. 
V lokalitách nově navržené výstavby budou dešťové vody přednostně zasakovány. Nebude-li 
možné zasakování, bude zajištěno jejich zadržování a odvádění do povrchových vod 
dešťovou kanalizací. Ke stavbám, ze kterých budou odtékat srážkové vody, bude muset být 
proveden geologický průzkum, který zhodnotí možnost vsakování srážkových vod. V případě 
nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a horninového prostředí v místě prokázané 
geologickým průzkumem, je nutné buď kombinovat vsakování s regulovaným odtokem. 
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Regulovaný odtok bude činit maximálně 3 l/s/ha odvodňované plochy, z provozních důvodů 
však min. 0,5 l/s, periodicita přetížení objemu max. 0,2 rok-1.  

Dešťové vody z lokality Z10, kde je vybudována čerpací stanice pohonných hmot pro letadla 
jsou předčištěny v odlučovači ropných látek. Pořizovatel čerpací stanice vypracoval plán 
opatření pro případ havárie, který předložil ke schválení vodoprávnímu úřadu v Moravské 
Třebové. 
 

4.5  ELEKTROROZVODY 

 
Pro potřeby rozvojových lokalit se provede u stávajících TS výměna transformátorů za 
výkonově vyšší jednotky. Pro potřebu RD ve vymezených lokalitách je navržena jedna nová 
TS u lokality Z 1. U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.  
 

4.6.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

 
Obec je plynofikována v části Staré Město. Místní části Radišov, Bílá Studně a Petrušov 
nejsou plynofikovány a neuvažuje se s ní. Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném 
území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších 
lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch. 
 

4.7.  ODPADY 

Bude se pokračovat s tříděním komunálního odpadu a s organizovaným svozem odpadu na 
regulovanou skládku mimo katastrální území obce.  

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 

 

5.1  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY 

Koncepce uspořádání krajiny ve správním území obce Staré Město vychází ze stávajícího 
urbanistického členění, kdy jednotlivé plochy bydlení v bytových domech, bydlení 
v rodinných domech-venkovské, smíšené obytné - venkovské, bydlení smíšené rekreační, 
výroby a skladování - lehký průmysl, výroby a skladování - drobné a řemeslné výroby, plochy 
zemědělské výroby, plochy tělovýchovy a sportu a plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura i komerčních zařízení malých a středních, rekreace - plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským 
rozvojem obce a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami 
vyvážený vztah. 

V nezastavitelném území jsou vymezeny tyto funkční plochy: 

Plochy zemědělské NZ - zahrnují převážně pozemky zemědělského půdního fondu - nejsou 
vymezovány,  

Plochy lesní NL - zahrnují převážně pozemky určené k plnění funkce lesa - nejsou 
vymezovány, 

Plochy přírodní NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou 
v řešeném území tvořeny prvky ÚSES (biocentra regionální a lokální úrovně) a VKP, 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské NSpz - přírodní a kulturní 
(tj. zde zemědělské obhospodařování) složka jsou ve vyrovnaném poměru, jsou v řešeném 
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území tvořeny prvky ÚSES (biokoridory mimo les),  

Plochy vodní a vodohospodářské W zahrnují plochy vodních ploch, koryt vodních toků jiné 
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití – nejsou vymezovány,   
 

5.2  PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 

 
ÚP Staré Město nevymezuje. 
 

5.3  PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ  OPATŘENÍ 

 
Ochrana před povodněmi 
Povodně v roce 1997 zastavěnou část obce Staré Město nezasáhly. V řešeném území 
nejsou vodoprávně stanovená záplavová území. Dochází zde k lokálním záplavám 
s odnosem splavenin z přilehlých polí při přívalových srážkách. Tyto problémy je třeba řešit 
v rámci protierozních opatření při komplexních pozemkových úpravách. V současné době je 
řešena protierozní ochrana na p.p.č. 4330 na hranici se zastavěným územím Starého Města. 
Tyto plochy jsou v ÚP navrženy jako plochy NSpz. 
 
Protierozní opatření 
Terén zájmového území je poměrně členitý. Údolnice vodních toků a dráhy soustředěného 
odtoku procházejících územím vesměs nejsou zatravněné. Převážná část zemědělské půdy 
je zorněna, v území se vyskytuje malé procento lučních a lesních pozemků, což vzhledem ke 
značné délce svahů zvyšuje riziko erozního ohrožení. Pro snížení erozního smyvu pozemků 
využívaných jako orná půda navrhujeme přerušit nepřiměřeně dlouhé svahy protierozními 
mezemi, dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin. 
Údolnice stávajících vodních toků a dráhy soustředěného odtoku doporučujeme zatravnit. 
V současné době je řešena protierozní ochrana na p.p.č. 4330 na hranici se zastavěným 
územím Starého Města. Tyto plochy jsou v ÚP navrženy jako plochy NSpz. 
 

5.4  NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  

 
Biocentra jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní – NP. 
Biokoridory zahrnují plochy přírodní NP, plochy zemědělské – NZ, plochy vodní – W a plochy 
lesa – NL. Prvky ÚSES jsou nezastavitelné. 

  

  

 

RBC 394 

 

Třebovské 
hradisko 

Přírodní památka Hradisko, suťové bikové bučiny a habřiny s výrazným 
zastoupením rostlinných druhů hájů a suťových lesů 

Návrh : Nepůvodní porosty jehličnatých dřevin postupně nahradit dřevinami podle 
odpovídajícího STG. 

 

RBC 431 

 

Vysoký vrch 
Vysoký vrch 

 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 40,00 ha.  Jádro porostu tvoří vyspělý bukový porost, 
okolní porosty pak výhradně smrk. 

Návrh : Rozšířit funkční jádro, okolní smrkové porosty nahradit původními bukovými 
porosty. 

 

RBC 1745 

 

Zlatník  

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 49, 70 ha. Většinou smrkové 
porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými listnatými dřevinami. 
Většinou smrkové porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými 
listnatými dřevinami. 

Návrh : Podpora listnáčů, přirozené zmlazení, změnit dřevinnou  podle 
odpovídajícího STG. 

  BC v k.ú. Radišov, plocha 3,02 ha. Jádro BC tvoří malé lesíky, část je na TTP. 
Okraje lesů  náletové listnáče. 



ÚP Staré Město 19 

 

LBC  U kapličky Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG , na TTP je navrženo 
zalesnění 

 

LBC 

 

Nad rybníky 

BC v k.ú. Radišov, plocha 5,64 ha. Jehličnaté dřeviny na okrajích s náletovými 
dřevinami   

Návrh: Založit biocentrum podle odpovídajícího STG 

 

LBC 

 

U Třebařova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,08 ha. Vodní tok, orná půda 

Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG s břehovými porosty. 

 

LBC 

 

Pod 
Třebovským 
kopcem 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 5,85 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu, vodní 
tok. 

Návrh: Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC 

 

U Petrušova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,66 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh: Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC  

 

U Dětřichova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha Vodní tok a orná půda 

Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG s břehovými porosty. 

LBC 

 

 
Radišov 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,65 ha. Většinou smrkové 
porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými listnatými dřevinami. 

Návrh : Podpora listnáčů, přirozené zmlazení, změnit dřevinnou  podle 
odpovídajícího STG. 

 

LBC  

 

Staroměstská  

 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,40 ha Vodní tok, louky a 
pastviny s kvalitními  porosty hydrofilní květeny 

Návrh : Rozšíření BC a doplnění druhové skladby dle příslušného STG. Cílem je 
vytvoření BC s vodním tokem, břehovými porosty a kvalitními loukami. 

 

LBC  

 

Bílá Studně  

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha. Jádro porostu tvoří 
smrkové porosty. Ekoton doplněn náletovými dřevinami. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC  

 

Bílý potok 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,70 ha. Porosty olše, buku, 
habru, příměs smrku a jedle. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC 

 

Sušice 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha. Lesní BC vložené na 
NRBK K 923  tvořené   porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC 

 

U Sušice 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,85 ha. Vložené BC na NRBK 
K 93. Náletové dřeviny, keřové patro 

Návrh : Ponechat přirozenému vývoji bez hospodářských zásahů. 

 

LBC  

 

Dubina 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,80 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh : Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC 

 

Hájená 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 3,40 ha. Olšové a vrbové porosty, kvalitní porosty 
hydrofilní květeny v okolí vodní nádrže 

Návrh : Na části plochy založit porost dle odpovídajícího STG lesního typu, část BC 
lokalizovaného na EVKP ponechat jako BC lučního typu. 

 

LBC 

 

Dolní místo 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 5,45 ha. Olšové porosty, neupravená část Ospitského 
potoka. Okolní louky kvalitní louky s hydrofilní květenou. 

Návrh :Zachovat stávající stav 
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LBC 

 

U tří orlů 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 5,90 ha. Vložené lesní BC na NRBK K 92 převážně 
smrkové porosty 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvýšit prostorovou diferenciaci porostu, 
náhrada smrkových porostů. 

 

NRBK 

 
92, K 82 - 
Vojenský 

BK v k.ú Petrušov, délka  na řešeném území   1,10  km ,     vegetační typ  mezofilní 
bučiny  -  nutno vymezit           

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 
dle STG 

 

NRBK    

 

K 93 Uhersko 
K 132  

BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, délka    na řešeném území   
4,15 km,   vegetační typ mezofilní hájový , polní trať- nutno vymezit              

Návrh : V polní trati založit na min. parametry NRBK , druhový výběr  dle STG. 
Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK  1 

 
 
 

BK na k.ú. Radišov, délka na řešeném území  1,00 km, částečně funkční  s rybníky 
a vodotečí a navržený v polní trati 

Návrh : Doplnění břehových porostů, podpora listnáčů, při obnově zavádět 
autochtonní listnáče.  Ponechat keřový ekoton. 

 

LBK 1 - 3 

 

       

BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, délka na řešeném území 
0,50 km, částečně funkční  s rybníky a vodotečí a navržený v polní trati 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK  2 

 BK na k.ú. Radišov, Rychnov na Moravě, délka na řešeném území  0,45 km, polní 
trať-nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

:             
LBK  3   

 BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, délka na řešeném území 
1,95  km ,  z velké části funkční  lesní BK          

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK  4 

 BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, Třebařov, délka 0,50 km, 
polní trať – nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

:              

LBK  5 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,85 km, částečně funkční BK - 
vodní tok, polní trať – nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati a podél vodního toku- břehový porost, autochtonní 
listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK  6   

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,45 km, funkční  lesní BK  
s vodním tokem 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů, 
doplnit břehové porosty 

 

LBK 6 - 6 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, Třebařov, délka 0,18 km, funkční  
lesní BK   

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

:             
LBK  7 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,70 km, polní trať a vodní tok  – 
nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro a podél 
vodoteče břehový porost 

 

LBK  7- 7 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,60 km,vodní tok-nutno založit 

Návrh : Založit BK  podél vodoteče břehový porost, doplnit o keřové patro 

 

LBK 8 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 1,95 km, částečně funkční lesní 
BK s vodním tokem v polní trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci 
porostů.Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče. 

  BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,65 km, funkční lesní BK s 
vodotečí 
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LBK 9 Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 10 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 1,55 km, částečně funkční lesní 
BK 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 10 - 10 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,95 km, BK navržený v polní 
trati-nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK 11 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové,Petrušov,  délka 1,85 km Lesní BK 
nefunkční -  nutno založit 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 12 

 BK na k.ú. délka  1,00 km, Petrušov, částečně funkční lesní BK s vodotečí 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci 
porostů.Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče. 

 

LBK 13 

 BK na k.ú. délka  0,35 km, Petrušov, částečně funkční BK v polní trati s vodotečí 

Návrh : BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče- doplnit břehový 
porost dle    příslušného STG. 

 

LBK 14 

 BK na k.ú. Petrušov, Starý  Maletín, délka 0,12 km, funkční lesní BK 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 15 

 

 BK na k.ú. Petrušov, délka 1,00 km, částečně funkční BK podél vodoteče v polní 
trati 

Návrh : Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče, doplnění 
břehového porostu s keřovým patrem. 

 

LBK 16 

 

 BK na k.ú. Petrušov, Třebařov, délka  1,25 km, lesní BK nefunkční -  nutno založit 

Návrh :  Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 17  

 BK na k.ú. Petrušov, délka 1,30 km, částečně funkční BK podél vodoteče v lesní  
trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 18 

 BK na k.ú. Petrušov, délka 0,25 km, nutno založit  v lesní  trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 20 

 BK na k.ú. Staré Město  u Moravské Třebové, délka 0,80 km, funkční BK v lesní a 
částečně polní trati  

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 21 

 BK na k.ú. Radišov, délka 0,90 km, částečně funkční BK v polní a lesní trati  

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

5.5  PROSTUPNOST KRAJINY  

 
Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací a polních cest 
zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující. 

 

6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
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V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy:  

■ bydlení v bytových domech ( BH ) 

■ bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

■ rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci ( RI) 

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

■ plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

■ plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

■ plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) 

■ veřejná prostranství (PV) 

■ veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

■ plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

■ plochy smíšené obytné – rekreační (SR) 

■ dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

■ dopravní infrastruktura – železniční (DZ) 

■ dopravní infrastruktura – letecká (DL) 

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI) 

■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)           

■ výroba a skladování – lehký průmysl (VL)           

■ výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)  

■ zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)  

■ zeleň-ochranná a izolační (ZO) 

■ zeleň přírodního charakteru (ZP) 

■ plochy vodní a vodohospodářské (W) 

■ zeleň - ochranná a izolační (ZO) 

■ plochy zemědělské (NZ) 

■ plochy lesní (NL) 

■ plochy přírodní (NP)  

■ plochy přírodní (NSpz)  

■ plochy specifické (X) 

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 

BH - BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH  

hlavní využití: plochy bydlení v bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
funkční využití: 
   přípustné: 

- bytové domy  

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 

- garáže uživatelů bytového domu 

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst 
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- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,  

- vodní toky a plochy 

- cyklostezky, cyklotrasy 
nepřípustné:  

- průmyslové objekty  

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

- vrakoviště a skládky 

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů 
rozvojové plochy:  

Nejsou vymezeny 

 

BV - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ  

hlavní využití: plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 

Podmínky využití funkční plochy:  

Podmínkou umístění rodinných domů je realizace takových opatření, která zajistí zachování kvality 
obytného prostředí dle platných právních předpisů; zároveň nebude narušováno soukromí obytných 
ploch a omezováno využívání přístupových komunikací (u hřišť realizovat oplocení, vysazovat izolační 
zeleň, zajistit potřebná parkovací místa pro návštěvníky zařízení na pozemku provozovatele služby, 
apod.) 

funkční využití: 

přípustné: 

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva   

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou, sady 

-  přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické 
praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata) 

- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží 

- zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob 

- vodní toky a plochy 

- cyklostezky, cyklotrasy 

- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení  

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality 
obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně 

- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro skladování 
(plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní sběrné komunikace v území tak, aby 
nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území )  

nepřípustné:  

- průmyslové objekty  
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- velkokapacitní objekty živočišné výroby 

- dálnice a rychlostní silnice 

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

rozvojové plochy a plochy přestavby: 

     Plochy označené Z 1 a P 1 

 

RI – REKREACE-PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI  

hlavní využití: plochy staveb pro rodinnou rekreaci  

funkční využití: 

přípustné: 

- vodní toky a plochy 

- cyklostezky, cyklotrasy 

- parkovací místa pro návštěvníky  

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality 
rekreačního prostředí sousedních pozemků – realizovat výsadbu izolační zeleně 

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území 

nepřípustné:  

- průmyslové objekty  

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 

- dálnice a rychlostní silnice 

- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  

rozvojové plochy: 

    Nejsou vymezeny 

 

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

hlavní využití: plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva   

funkční využití: 

přípustné: 

 maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch   

 služby, veřejné stravování a ubytování 

 kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 

 odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
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 nezbytné plochy technického vybavení 

 příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 

 zeleň liniová a plošná 

 informační a reklamní zařízení 

 zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí a     

        splňující hygienické limity  
podmínečně přípustné: 

 bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
      nepřípustné: 

 bytová výstavba 

 objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby 
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 
 

OM - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ  

hlavní využití: plochy převážně komerční občanské vybavenosti – sloužící např. pro administrativu, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby – vliv činnosti na těchto plochách a vyvolaná dopravní 
obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. 

funkční využití: 

přípustné: 

 stavby pro ochranu obyvatelstva  

 služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  

 sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení   

 cyklostezky a cyklotrasy 

 stavby pro veřejnou infrastrukturu  

 stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  

 samostatné objekty pro skladování a chov koní  

 stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

podmínečně přípustné: 

 bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 

 
nepřípustné: 

 průmyslové objekty  

 dálnice a rychlostní silnice 

 vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

 nové samostatné objekty pro bydlení  

 nové objekty pro rekreaci  

rozvojové plochy: 

Plocha označená P5 
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OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  

hlavní využití: plochy uřčené pro tělovýchovu a sport 

funkční využití: 

přípustné: 

- sportovní a rekreační hřiště   

- sportovní haly  

- fitcentra  

  - klubovny a šatny  

  - přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst  

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území  

- doprovodná zeleň 

- stavby pro veřejné ubytování a stravování  

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  

- stavby pro maloobchodní prodej   

- areály zdraví  

- venkovní scény, taneční parkety  

- cyklostezky a cyklotrasy 
nepřípustné:  

- průmyslové objekty  

- samostatné objekty pro skladování 

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 

 

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY  
hlavní využití: plochy hřbitovů a dalších souvisejících zařízení 

funkční využití: 

přípustné: 

- hřbitovy 

- krematoria 

- obřadní smuteční síně 

- kolumbária 

- vsypové loučky 

- parkovací plochy pro obsluhu území 

- komunikace pro pěší 

- rozvodné inženýrské sítě a nezbytná zařízení technické infrastruktury 
nepřípustné:  

- stavby a zařízení, nesouvisející s provozem hřbitovů  
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rozvojové plochy: 

 Nejsou vymezeny  

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

hlavní využití: plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba 
samostatně je vymezit 

funkční využití: 

přípustné: 

- návsi, náměstí 

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  

- vodní toky a plochy  

- objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území  

- parkovací plochy  

- otevřená rekreační hřiště  

- dětská hřiště 
nepřípustné:  

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
rozvojové plochy: 

Plocha označená Z 4 

 

ZV – ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH  
hlavní využití: významné plochy zeleně, většinou parkově upravené a veřejně přístupné-plochy parků 
apod., které mohou být součástí jiných typů ploch. 

funkční využití: 

přípustné  

- parky  

- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  

- vodní toky a plochy  

- objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území  

- parkovací plochy  

- otevřená rekreační hřiště  

- dětská hřiště 
nepřípustné:  

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
rozvojové plochy: 

Plocha označená Z 7  

  

SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ   

hlavní využití: plochy pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, obslužnou 
sférou a nerušící výrobní činnosti 
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funkční využití: 

přípustné: 

 rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami včetně oplocení 

 stavby pro chov domácích zvířat a hospodářských zvířat pro osobní potřebu, kde nebudou 
překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy 

 objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly  

 jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé 
zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata) 

 jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb, u nichž negativní 
účinky na životní prostředí (zejména hluk, exhalace, prašnost, zápach, otřesy a vibrace) 
nenaruší bydlení. Stavby nesmí být na samostatné parcele, pouze u RD (celkové 
zastavění pozemku max. 40 %) 

 oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 

 plochy veřejného prostranství a izolační zeleně 

 přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně 
potřebných parkovacích míst 

 objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného 
území  

 jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,  

 jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb (nutný souhlas 
OZ) 

 zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob 

 vodní toky a plochy 

 cyklostezky, hipostezky 
nepřípustné:  

 průmyslové objekty  

 bytové domy 

 stavby pro farmy a velkochov hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby 

 objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

 zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

 vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů 

 čerpací stanice pohonných hmot 

 stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost jednoduché, kde by byly 
překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy 

 plochy pro odstavování vozidel 

 hromadné a řadové garáže 

 čerpací stanice pohonných hmot 

 
rozvojové plochy:  

Plochy označené Z2, Z3, P4 
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SR - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – REKREAČNÍ   

hlavní využití: plochy smíšené obytné pro bydlení a pro pobytovou rekreaci 

funkční využití: 

přípustné: 

- rodinné domy a rekreační objekty se zahradami a doplňkovými stavbami včetně oplocení 

- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- zařízení veřejného ubytování do cca 20 osob 

- vodní toky a plochy 

- cyklostezky, cyklotrasy 
nepřípustné:  

- průmyslové objekty  

- bytové domy 

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 20 osob a hostinská činnost  

  - výroba a výrobní obsluha, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými předpisy 

- vrakoviště 

- skládky 

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů 

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní 
prostředí (zejména hluk, exhalace, prašnost, zápach, otřesy a vibrace) překračují limity 
uvedené v příslušných předpisech 

- plochy pro odstavování vozidel 

- hromadné a řadové garáže 

- čerpací stanice pohonných hmot 
rozvojové plochy:  

Plochy označené Z5 

 

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ        
hlavní využití: plochy a koridory silniční dopravy - pozemky rychlostních silnic a silnic II. a III. 
tříd, místních obslužných komunikací, včetně souvisejících ploch 

funkční využití: 

přípustné: 

- státní a krajské silnice 

- místní a účelové komunikace  

- komunikace pro pěší  

- cyklostezky 

- veřejné odstavné a parkovací plochy                  
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- zastávky autobusů a jejich točny  

- doprovodná zeleň  

- čerpací stanice pohonných hmot  

- objekty řadových a hromadných garáží  

- liniové stavby sítí technického vybavení  

- zařízení služeb motoristům 

  - objekty maloobchodu a veřejného stravování  

 
nepřípustné:  

- objekty pro bydlení a rekreaci  

  - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
rozvojové plochy: 

Plochy označené Z 8 a Z 9  

 

DZ – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – DRÁŽNÍ  

hlavní využití: plochy drážní dopravy  zahrnují obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, 
mostků, kolejišť a doprovodné zeleně, pozemky zařízení pro drážní dopravu.  

funkční využití: 

přípustné: 

- zařízení služeb motoristům 

      - zařízení maloobchodu, služeb, veřejného stravování, pokud jsou součástí drážního provozu 

- stavby pro technickou infrastrukturu, zejména liniové 

 
nepřípustné: 

 v rámci ploch železniční dopravy nelze umísťovat stavby pro bydlení, zařízení pro kulturu, 
školství, zdravotnictví a rekreaci 

 
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny  

 

DL – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – LETECKÁ  

hlavní využití: plochy letecké dopravy zahrnující pozemky letišť, obslužných komunikací, garáží, 
parkovišť a odstavných stání, letištní haly, administrativu, řídící věže, hangáry, opravny apod. 

funkční využití: 

přípustné: 

- ubytovny, služební byty a školící objekty 

- místní a účelové komunikace  

       - komunikace pro pěší  

- veřejné odstavné a parkovací plochy                  

- doprovodná zeleň  

- čerpací stanice pohonných hmot  
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- liniové stavby sítí technického vybavení  

- objekty maloobchodu a veřejného stravování  

 
nepřípustné:  

- objekty pro bydlení a rekreaci  

  - stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  

  - stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na životní 
prostředí (zejména hluk, exhalace, prašnost, zápach, otřesy a vibrace) překračují limity 
uvedené v příslušných předpisech 

- objekty průmyslové a ostatní výrobní a skladové nesouvisející s provozem letiště 

- objekty pro činnosti související s provozem letiště, u kterých by byly překročeny hygienické 
limity dané platnými předpisy 

 
rozvojové plochy: 

Plocha označená Z10 

Případné změny pouze na základě schválení zastupitelstva obce 

 

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ      
hlavní využití: plochy, trasy a objekty technické infrastruktury  

funkční využití: 

přípustné: 

 transformovny, rozvodny el. energie                                                                            

 čistírny odpadních vod                       

 přečerpávací stanice                            

 vodní zdroje a vodojemy                             

 základnové stanice telefonních operátorů  

 regulační stanice plynu 

 sedimentační prostory na vodních tocích 

 přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 

 sběrné dvory  

 doprovodná zeleň   
nepřípustné:  

 objekty pro bydlení a rekreaci  

 stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 

 

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL  

hlavní využití: plochy výrobních areálů lehkého průmyslu. Negativní vliv nad případnou mez 
nepřekračuje hranice areálu. 
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Podmínky využití funkční plochy:  

V  případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) 
bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční 
plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu.  

funkční využití: 

přípustné: 

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  

- byty provozovatelů zařízení  

- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- cyklostezky a cyklotrasy 
nepřípustné:  

- obytné objekty a objekty pro rekreaci  

- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  

- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, 
pachem a jinými škodlivinami  

rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 
 

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 

hlavní využití: plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které 
nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách  

funkční využití: 

přípustné: 

- výroba, služby, řemesla, sklady 

- odstavná místa a garáže 

- příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 

- zeleň liniová a plošná  

- stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 

- sběrné dvory 

- doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

- byty nad rámec služebního charakteru 

- plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu 

     - objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
rozvojové plochy:  

Plocha označená Z 6  
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VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  
hlavní využití: plochy zemědělské rostlinné výroby a přidružené drobné výroby 

funkční využití: 

přípustné: 

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce 

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb  

- objekty pro agroturistiku 

- sklady zemědělských strojů    

- opravárenské dílny 

- administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby  

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně  

potřebných parkovacích míst 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- izolační a doprovodná zeleň  

 
nepřípustné:  

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, porodna 
prasnic, drůbežárna, atp.) 

- byty nad rámec služebního charakteru 

- obytné objekty a objekty pro rekreaci 

   - zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu  

rozvojové plochy: 
  Nejsou vymezeny  

 

ZS – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ  
hlavní využití: plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které nemohou 
být součástí jiných typů ploch 

funkční využití 

přípustné: 

- zahrady, ovocné sady 

- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  

- louky pro jízdu na koni, parkurové skákání 

- vodní toky a plochy  

- parkovací plochy  

- objekty a liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území  

nepřípustné:  

 umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 
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ZO – ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ     
hlavní využití: plochy ochranné a izolační zeleně oddělující např. plochy bydlení od ploch výroby, 
sportu nebo dopravy apod. 

funkční využití: 

přípustné: 

 ochranná a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  

 ochranná zeleň podél dopravně zatížených komunikací 

 liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území  
nepřípustné:  

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
rozvojové plochy: 

 Jsou vymezeny v rámci ploch Z 2, Z 6, P4 
  
ZP – ZELEŇ PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  
hlavní využití: plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu 

funkční využití: 

přípustné: 

 průchod ÚSES zastavěným územím 

 ochranná a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami 

 ochranná zeleň podél dopravně zatížených komunikací 

 liniové stavby technického vybavení potřebné pro funkci daného území  
nepřípustné:  

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 
 

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ               
hlavní využití: plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny 

funkční využití: 

přípustné:  

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků 

- ostatní pozemky, určené pro převažující vodohospodářské využití 

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 

- účelové komunikace 

- stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
nepřípustné: 

- všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
rozvojové plochy: 

     Nejsou vymezeny 
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NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ             
hlavní využití: plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  

funkční využití: 

přípustné : 

- zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 

- související obslužné a manipulační plochy 

  - stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, hnojiště, přístřešky 
pro dobytek, apod.) 

 - opatření, přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a 
protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 

- zeleň krajinná, liniová  

- komunikace pěší, cyklistické a účelové  

- nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury  

- informační, propagační a reklamní zařízení 

- naučné stezky,  
podmínečně přípustné: 

- plochy pro zalesnění cca do 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL jejichž 
zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude narušena ekologická diverzita 

nepřípustné: 

-všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné  
rozvojové plochy: 

     Nejsou vymezeny 

 

NL – PLOCHY LESNÍ 
hlavní využití: plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 

funkční využití: 

přípustné: 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa 

- 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 retenci krajiny 

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 

- účelové komunikace a manipulační plochy 

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

- naučné stezky 
     podmínečně přípustné: 

- menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní 
nepřípustné: 

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné     
rozvojové plochy: 

    Nejsou vymezeny 
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NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ        
hlavní využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy (EVL, 
prvky ÚSES) apod.  

funkční využití: 

přípustné: 

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 

- protierozní pásy zeleně 

- vodní plochy a toky  

- komunikace pěší, cyklistické a účelové 

- zemědělské obslužné a manipulační plochy  

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

- naučné stezky 
nepřípustné: 

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

- jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost  

       - biocenter a biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich  
rozvojové plochy: 

     Plochy vymezených BC 
 

NSpz – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 

 
hlavní využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující podíl zemědělských ploch.  

funkční využití: 

přípustné: 

- zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 

- protierozní pásy zeleně 

- vodní plochy a toky  

- komunikace pěší, cyklistické a účelové 

- zemědělské obslužné a manipulační plochy  

- nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

- naučné stezky 
nepřípustné: 

- všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

- jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost  

       - biocenter a biokoridorů nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich  
rozvojové plochy: 

     Plochy BK mimo les, zatravnění a protierozních opatření  
 

X – PLOCHY SPECIFICKÉ   
     
hlavní využití: plochy pro výstavbu objektů a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní obranu, 
sklady nebezpečných látek včetně související technické a dopravní infrastruktury. 

funkční využití: 
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přípustné: 

- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 
parkovacích míst 

- objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  

- izolační a doprovodná zeleň 

nepřípustné:  

- obytné objekty a objekty pro rekreaci 

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu   

rozvojové plochy: 

     Nejsou vymezeny 

 

7. 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 

 
VD 1 – koridor rychlostní komunikace R 35 (D 01 dle ZÚR Pk) 
v k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové a Petrušov 
 
VD 2 – koridor rychlostní komunikace R 43 (D 02 dle ZÚR Pk ) 
v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové 
 
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ:           
 
VU 1 – nadregionální biokoridor NRBK K 92 (U12 dle ZÚR Pk) v  k.ú. Petrušov  

 
VU 2 – nadregionální biokoridor NRBK K 93 (U13 dle ZÚR Pk) v  k.ú. Radišov a Staré 
Město u Moravské Třebové 
 

ASANACE:  
Pro ozdravění území je ÚP navržena asanace firmy Drupork, která zatěžuje velkou část 
zastavěného území zápachem.  
 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 

PRÁVO 

 
PP1 – veřejné prostranství u hřbitova  
Předkupní právo pro obec Staré Město, Staré Město 145, 569 32 Staré Město u Moravské 
Třebové. 
 p.p.č. 4356, 4355 v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové. 
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9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50, odst. 6 stavebního zákona neboť 
nedochází k žádnému negativnímu vlivu na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast. 
 

10. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 

ARCHITEKTONICKOU ČÁST PD  JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, VYMEZENÍ 
STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

 
Územním plánem jsou stanoveny následující stavby, pro které může vypracovat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou 
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení: 
- novostavby hlavních staveb a staveb významně se uplatňujících v pohledech z veřejných 

prostranství na pozemcích v plochách občanského vybavení, 
 
- změny staveb měnící významně hmotu stávajících hlavních staveb a staveb uplatňujících 

se v pohledech z veřejných prostranství na pozemcích v plochách občanského vybavení, 
 
- stavby a změny staveb, které se uplatňují ve spoluutváření veřejných prostorů urbanisticky 

nejvýznamnějších (centrum obce), 
 
- opravy a rekonstrukce kulturních památek zapsaných v seznamu kulturních památek ČR a 

stavby v území, které prostředí kulturní památky bezprostředně dotváří.  
 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
 

číslo 
územ. 
studie  

Výčet 
zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

č.1   
BV Z 1 

- bydlení v rodinných domech- 
venkovské  
- dopravní infrastruktura – místní 
komunikace 
 

Územní studii pořídit do 
2019,  
schválit do 2020  
a vložení dat do evidence 
územního plánování do 
2020 

 

12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 

PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
ÚP Staré Město vymezuje tyto plochy rezerv: 
 

- R 1 – územní rezerva pro bydlení v rodinných domech – venkovské-
podmíněno vymístěním stávající výkrmny prasat Drupork Svitavy 
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- R 2 – územní rezerva pro bydlení v rodinných domech – venkovské – u 
silnice III/36820 

- R 3 – územní rezerva koridoru průplavu D – O – L 
 

 

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

NÁVRH 

A.I       textová část              39 str.  
B.1.1, 1.2       výkres základního členění území 1 :  5000 2 listy 
B.2.a.1, 2.a.2   hlavní výkres 1 :  5000 2 listy 
B.2.b.1, 2.b.2   výkres koncepce technické infrastruktury -  
        vodovod a kanalizace 1 :  5000 2 listy 
B.2.c.1, 2.c.2    výkres technické infrastruktury -  

                                    elektrorozvody, plyn, telekomunikace               1 :  5 000      2 listy 
            B.3.1, 3.2         výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
                                    a asanací                                                            1 :  5 000      2listy 
 
 
 

      ODŮVODNĚNÍ 
 

A.II                   textová část  54 str. 
B.4.1, 4.2       koordinační výkres 1 :   5 000 2 listy 
B.5       výkres širších územních vztahů 1 : 25 000     1 list 
B.6.1, 6.2       výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :   5 000 2 listy 
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A II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Po schválení Územního plánu Staré Město opatřením obecné povahy Zastupitelstvem obce 
Staré Město končí platnost Územního plánu obce Staré Město schváleného zastupitelstvem 
dne 23.10. 2002 č. usnesení 12/2002. 
 
Pořizovatel: 
Městský úřad Moravská Třebová  
Odbor výstavby a územního plánování 
Vedoucí odboru Ing. Dušan Sejbal  
T. G. Masaryka 29 
571 01 Moravská Třebová  
 
Zpracovatel: 
Ing. arch. Pavel Čížek  
Újezdská 1429 
565 01 Choceň 
 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Záměr  

Obec Staré Město má platný Územní plán, který je však již překonán a nevyhovuje potřebám 
obce. Z tohoto důvodu usnesením č. 2/2009 Zastupitelstva obce Staré Město ze dne 26. 2. 
2009 bylo rozhodnuto o pořízení nového Územního plánu (ÚP) Staré Město. Řešeným 
územím je katastrální území Staré Město u Moravské Třebové, Radišov a Petrušov. Dále 
určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce Ludmila 
Lišková. 

Pořizovatelem Územního plánu Staré Město je Městský úřad Moravská Třebová, odbor 
výstavby a územního plánování, vykonávající v souladu s ust. § 5 odst. 2 působnost ve 
věcech územního plánování ve svém správním obvodu. Obec Staré Město dne 20. 05. 2009 
požádala MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování o pořízení ÚP, 
které je vedeno pod č. j. MUMT 13226/2009. 

Zpracovatelem ÚP je Ing. arch. Pavel Čížek, Choceň. 
 

Zadání  
 
Dne 23. 07. 2009 bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání ÚP dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Oznámení bylo zveřejněno dne 28. 07. 2009 
vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a na úřední desce 
OÚ Staré Město.  

Návrh zadání ÚP včetně grafické části byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí na MěÚ 
Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ Staré Město a dále způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 28. 07. 2009 do 28. 08. 2009. 

Do 28. 08. 2009 mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah 
návrhu zadání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty sousední obce a ostatní své 
připomínky. 
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Na základě Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP byl upraven návrh zadání a byl 
předložen zastupitelstvu obce ke schválení. 

Zastupitelstvo obce upravený návrh zadání ÚP schválilo dne 18. 11. 2009 č. usnesení 
11/2009. 

    Návrh 
 

Dne 25. 11. 2009 byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu ÚP. 

Projednání návrhu ÚP bylo zahájeno dne 01. 10. 2010 oznámením o společném jednání 
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení 
byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného 
jednání t. z. do 20. 11. 2010. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu ÚP, který byl 
vystaven na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ Staré Město a byl 
zveřejněn na webové adrese: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-
dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto. Konání společného jednání s výkladem se 
uskutečnilo dne 20. 10. 2010 v 10:00 hod. v jednací místnosti MěÚ Moravská Třebová. Při 
společném jednání žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro 
uplatnění stanoviska. Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo 
vypracováno Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí po 
společném jednání o návrhu ÚP - tabulka B, ve kterém jsou zapracovány požadavky na 
úpravu návrhu před veřejným projednáním. Tyto požadavky byly s dotčenými orgány 
dohodnuty. Návrh ÚP byl dle vypořádání připomínek z tabulky upraven. 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Staré Město ze dne 23. 02. 2011 a 23. 3. 2011 bylo 
nutné upravit a doplnit návrh ÚP o požadované změny návrhu. 

Dne 26. 09. 2011 zastupitelstvo obce určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s 
pořizovatelem na pořizování ÚP Staré Město bude starosta obce Jarmila Řezníčková. 

Dne 23. 11. 2011 bylo oznámeno opakované společné jednání jednotlivě dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění 
stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t. z. do 
12.01.2012. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu ÚP, který byl vystaven na MěÚ 
Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ Staré Město a byl zveřejněn na webové 
adrese: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-
plany-obci/stare-mesto. Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 
12.12.2011 v 10:00 hod. v jednací místnosti MěÚ Moravská Třebová. Při společném jednání 
žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění 
stanoviska. Dne 20.03.2012 bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a 
připomínek sousedních obcí po společném jednání o návrhu ÚP - tabulka B1, ve kterém jsou 
zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Tyto požadavky byly s dotčenými orgány 
dohodnuty.  

Z důvodu projednávání jednoduchých pozemkových úprav Staré Město bylo dohodnuto, že 
projektant přepracuje návrh nad novým digitálním mapovým podkladem (usnesení č.6/2012 
ze dne 06.06.2012). 

Dne 25.01.2013 bylo oznámeno druhé opakované společné jednání jednotlivě dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění 
stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t. z. do 
15.03.2013. Dále bylo zveřejnění návrhu oznámeno veřejnosti veřejnou vyhláškou. Do 
15.03.2013 mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu. Po tuto dobu bylo 
umožněno nahlížet do návrhu ÚP, který byl vystaven na MěÚ Moravská Třebová, odbor 
výstavby a ÚP, na OÚ Staré Město a byl zveřejněn na webové adrese: 
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-
obci/stare-mesto. Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 15.02.2013 
v jednací místnosti MěÚ Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných 

https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/stare-mesto
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nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. Po termínu 
určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek 
dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí po společném jednání o návrhu ÚP - 
tabulka B3, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu před veřejným 
projednáním. Tyto požadavky byly s dotčenými orgány dohodnuty. Dále bylo s určeným 
zastupitelem vypracováno Vyhodnocení připomínek veřejnosti po společném jednání o 
návrhu ÚP – tabulka B2. Návrhu ÚP byl dle vypořádání připomínek z tabulky upraven. 

Z důvodu projednávání komplexních pozemkových úprav Radišov bylo zastupitelstvem obce 
rozhodnuto, že projektant přepracuje návrh nad novým digitálním mapovým podkladem 
(usnesení č.13/2013 ze dne 05.11.2013). 

Dne 11.06.2014 byl požádán Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko k návrhu ÚP. 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. Dne 09.07.2014 pod č.j. KrÚ 39560/2014 bylo vydáno nesouhlasné 
stanovisko. Dne 25.9.2015 proběhla na Krajském úřadě Pardubického kraje pracovní 
schůzka z důvodu umístění územní rezervy obchvatu obce v návrhu ÚP, na které bylo 
dohodnuto, že tato územní rezerva bude z návrhu vypuštěna. Dne 04.03.2015 bylo 
Krajskému úřadu Pardubického kraje oznámeno odstranění nedostatků návrhu ÚP a dne 
09.03.2015 bylo toto odstranění nedostatků návrhu krajským úřadem potvrzeno. 

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP bylo oznámeno dne 09.03.2015 
a proběhlo dne 13.04.2015 na OÚ ve Starém Městě.   

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, 
které byly od druhého opakovaného společného jednání změněny a to do 7 dnů od 
veřejného projednání návrhu ÚP tj. do 20.04.2015.  

Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP. Z důvodu, že 
po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebylo nutné návrhy 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu. 

Dne 18.5.2015 byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání ÚP Staré Město.  

Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne 27.5.2015 vydalo č. 
usnesení 5/2015 ÚP Staré Město formou opatření obecné povahy.  
 
ÚP Staré Město nabyl účinnosti dne 12.6.2015.  
 

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008 

Politika územního rozvoje ČR jako nástroj územního plánování byla schválena usnesením 
vlády č. 929 dne 20.7.2009. 
Řešené území ORP Moravská Třebová, v jejímž správním obvodu je i obec Staré Město, leží 
v rozvojové ose vymezené Politikou územního rozvoje ČR, a to:  
 

 OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová - Mohelnice - 
Olomouc - Přerov - řešené území má vazbu na významné dopravní cesty, tj. koridor 
rychlostní silnice R 35, 

 
Návrhem jsou respektovány republikové priority územního plánovaní obsažené v Politice 
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územního rozvoje – respektuje a řeší územní souvislosti upřesněného koridoru rychlostní 
silnice R 35. 
 
Vyhodnocení souladu Územního plánu Staré Město s politikou územního rozvoje ČR: 

Republikové priority čl. 14 - čl. 32 

Čl. (14) 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 

atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 

ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 

krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 

přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 

zásahů. 
 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým vymezením 

ploch s rozdílným způsobem využitím naplňuje potřeby ekonomického a sociálního rozvoje obce.  

K zadání návrhu nebyli vzneseny připomínky občanů ani dotčených orgánů, kterými by se zadání pro 

zpracování návrhu ÚP měnilo. 
 

Čl. (15) 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 

negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 

segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 

činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  
 
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů jsou v ÚP vymezeny plochy s rozdílným způsobem 

využití tak, aby nedocházelo k prostorově sociální segregaci. Je zachována kvalita životního prostředí, 

dopravní obslužnost i infrastruktura úměrně k počtu obyvatel. 
 

Čl. (16) 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 

zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 

území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s 

jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v 

PÚR ČR. 
 
V územním plánu jsou chráněny nemovité kulturní památky, architektonicky a urbanisticky hodnotné 

stavby na úrovni obce. Návrh ÚP komplexně řeší dané správní území a nejsou zde uplatňovány 

jednostranné požadavky soukromého sektoru, které by vedli ke zhoršení kvality života obyvatel. 
 
Čl. (17) 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně 

postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
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ÚP má vymezené plochy stabilizované i rozvojové, které vytvářejí nabídku pracovních příležitostí 

úměrně k počtu a věkové struktuře obyvatel obce. Plochy jsou vymezeny jako VD – výroba a 

skladování - drobná a řemeslná výroba a VZ - výroba a skladování zemědělská výroba. 
 
Čl. (18) 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 

partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  
 
Obec leží v rozvojové ose republikové úrovně OS8 a OS9. Územní plán vymezuje dostatečné 

množství zastavitelných ploch a ploch přestavby pro zajištění bydlení v případě vzniku nových 

pracovních příležitostí spojených s rozvojem infrastruktury. Plochy jsou vymezeny jako BV – bydlení 

v rodinných domech-venkovské, SV – plochy smíšené obytné – venkovské a SR – plochy smíšené 

obytné – rekreační.  
 
Čl. (19) 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 

území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 

(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 

fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 

rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
 
Ochrana nezastavěného území (ZPF a PUPL) je plně zajištěna stanovením podmínek pro využití 

ploch s rozdílným využitím vyznačených jako plochy NZ – plochy zemědělské a NL - plochy lesní. 

Územní plán dále vymezuje plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV. 

 

Čl. (20) 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 

územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 

ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné 

ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 

vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 

zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 

stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu 

krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 

rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 

ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 

podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
 
ÚP svojí koncepcí technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách 

nenarušuje krajinný ráz. Vymezením nadregionálních biokoridorů NRBK K92 a K93, lokálních 

biokoridorů LBK 1-3, 2, 3, 4, 5, 7, 7-7, 8, 10, 10-10, 11, 13, 16, 17, 18, 21 a lokálních biocenter LBC U 

Třebařova, Pod Třebařovským kopcem, U Petrušova, Hájená je naplněn požadavek o vytváření 

podmínek ke zvyšování územních systémů ekologické stability.  
 
Čl. (21) 

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 

vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
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rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny.  
 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje zařadily obec Staré Město do oblasti krajiny 

zemědělské, dále lesozemědělské a okrajově i do krajiny lesní. V rámci stanovení koncepce systému 

sídelní zeleně byly vymezeny plochy NSpz – plochy smíšené nezastavitelného území přírodní 

zemědělské. 
 
Čl. (22) 

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 

(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 

Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, 

které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  
 
Řešeným územím prochází celá řada značených cyklotras – po všech silnicích II. a  III. třídy.  
ÚP vymezil cyklostezku  dle výkresové části. Koncepce uspořádání krajiny vytváří podmínky pro různé 
formy turistiky. 
 
Čl. (23) 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 

a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 

krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je 

vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich 

trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od 

obytné zástavby hlavních center osídlení. 
 
Koncepce technické infrastruktury je řešena s ohledem na prostupnost krajiny. Trasy technické 

infrastruktury jsou, pokud to technické podmínky dovolují, vedeny souběžně. 

 

Čl. (24) 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 

zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy 

s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné 

dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 

bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 

vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 

cyklistickou). 
 
ÚP zpřesňuje vymezení koridorů rychlostních komunikací R35 a R43 pro umístění veřejně 

prospěšných staveb VD 1 (D01 dle ZÚR PK) a VD 2 (D 02 dle ZÚR Pk) v plochách Z8 a Z9 dle Zásad 

územního rozvoje Pardubického kraje. Plochy bydlení nejsou navrhovány v blízkosti vymezených 

koridorů.  
 
Čl. (25) 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 
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rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 

staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 

rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s 

ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  
 
Obec Staré Město neleží ve vymezeném záplavovém území. ÚP vymezuje plochu NSpz na severu 

zastavěného území Starého Města pro zvyšování retenční schopnosti v krajině.    
 
Čl. (26) 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a 

chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod.  
 
ÚP nevymezuje veřejnou infrastrukturu v plochách s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 
 
Čl. (27) 

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 

tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 

zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v 

území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 

pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 

geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat 

regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad 

a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při 

územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 

železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní 

sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční 

dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve 

všech regionech.  
 
Obec Staré Město nevykazuje charakteristiku mikroregionálního střediska nebo centra. Není třeba 

z tohoto důvodu řešit posilování infrastruktury v ÚP. 
 
Čl. (28) 

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho 

řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 

infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 

řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
 
Koncepce rozvoje obce je zachována vymezením veřejných prostranství v ÚP jako ploch 

nezastavitelných. 
 
Čl. (29) 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 

plochy a koridory nezbytné pro efektivní hromadnou dopravu umožňující účelné propojení 

ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 

ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a 

dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 

dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné 

sítě pěších a cyklistických cest.  
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Prioritou ÚP Staré Město je řešení urbanistické a dopravní koncepce a na základě toho byly 

vymezeny plochy tak, aby byla zajištěna mobilita a dosažitelnost v území obce. 
 
Čl. (30) 

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 

budoucnosti.  
 
Podkladem pro zpracování koncepce technické infrastruktury v ÚP je Plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací Pardubického kraje vycházející z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky.  
 
Čl. (31) 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 

obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 

vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  
 
ÚP nevymezuje plochy se specifickým využitím území pro fotovoltaické a větné elektrárny ani 

bioplynové stanice. 
 
Čl. (32) 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 

městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 

účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  
 
ÚP vymezuje plochy přestavby P1, 2, 4, 5. 

 
Územní plán Staré Město je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. 
 

2.2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1  
 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10 a ve znění aktualizace č. 1 byly vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17.9.2014 a nabyly účinnosti dne 7.10.2014. 
Z nich vyplývají pro územní plánování řešeného území zejména následující zásady a úkoly: 
 
Obec Staré Město se nachází v rozvojové ose OS8 - Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová- 
Mohelnice - Olomouc - Přerov - řešené území má vazbu na významné dopravní cesty, tj. koridor 
rychlostní silnice R 35. 
 
 
Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1: 
 
1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ  
 
Čl. (01) 
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a 
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních 
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 
 
Územní plán Staré Město svou koncepcí zajišťuje udržitelný rozvoj v obci. Posiluje kvalitu života 
obyvatel a obytného prostředí svým příznivým urbanistickým a architektonickým řešením obce. Je 
dostatečně zastoupeno kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, je navržena 
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kvalitní veřejná infrastruktura a dostatečná prostupnost krajiny. 
Je rovněž navrženo vyvážené a efektivní využívání zastavěného území obce a zachování funkční a 
urbanistické celistvosti. Územní plán zajišťuje plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném 
území a preferuje rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné 
krajině. Jsou respektovány prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Územní plán 
svou koncepcí dotváří krajinu s cílem zvýšit její estetické hodnoty a ekologickou stabilitu. 
Byl ověřen rozsah zastavitelných ploch a stanoven směr jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny. 
 
 
Čl. (02) 

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených 
v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských 
záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Pardubického kraje (aktualizace 2005/2006).  

PÚR ČR 2008 klade na ÚP Staré Město požadavky na vymezení koridorů pro realizaci záměrů 
mezinárodního či republikového významu. Ze ZÚR Pk je vymezen jako veřejně prospěšná stavba 
koridor rychlostní komunikace R35 a koridor rychlostní komunikace R 43.  
 

Čl. (06)  

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se 
soustředit zejména na:  

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

2. ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

3. zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;  

4. ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve 
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování 
povrchových vod využívaných ke koupání.  

Územní plán svojí koncepcí technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných 

lokalitách nenarušuje krajinný ráz. Vymezením a zpřesněním nadregionálních biokoridorů NRBK K92 

a K93, lokálních biokoridorů LBK 1-3, 2, 3, 4, 5, 7, 7-7, 8, 10, 10-10, 11, 13, 16, 17, 18, 21 a lokálních 

biocenter LBC U Třebařova, Pod Třebařovským kopcem, U Petrušova, Hájená je zachována 

ekologicko – stabizační funkce krajiny. Nejsou navrženy žádné plochy, které by měnily krajinný ráz a 

zatěžovaly životní prostředí v řešeném území. Citlivě jsou navrženy plochy přestavby v zastavěném 

území v plochách P1, 2 ,4 ,5. Nejsou vymezeny plochy, které by zakládaly předpoklad zhoršení kvality 

životního prostředí. 
 

Čl. (07) 

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se 
soustředit zejména na:  

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní 
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou 
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;  

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném 
území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v 
sídlech před výstavbou ve volné krajině;  

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;  
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d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);  

e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků 
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;  

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s 
cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci 
hospodářských činností v ostatním území kraje; 

h) úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i budoucnosti; 

i) vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace 
jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného 
zásobování území energiemi.  

 
Územní plán Staré Město má vymezeny plochy s rozdílným funkčním vyváženým způsobem tak aby 
byla zachována funkce bydlení s návazností na veřejný prostor. Jsou vymezeny plochy přestavby 
uvnitř zastavitelného území. Nové zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech-venkovské 
v plochách Z1 a P1, plochy smíšené obytné – venkovské v plochách Z2, Z3 a P4, plochy smíšené 
obytné – rekreační v ploše Z5 navazují na zastavěné území obce, nedochází k tvorbě nových sídel.  
Cestovní ruch je podpořen vymezením cyklotras a cyklostezek, které jsou zakreslené v koordinačním 
výkrese ÚP Staré Město. Technická infrastruktura je řešena s ohledem na vysokou úroveň života 
v současnosti i budoucnosti. 
 

4.1.1 Plochy a koridory dopravy mezinárodního a republikového významu 

4.1.1.1 Silniční doprava 

Čl. (73)  

ZÚR navrhuje na území obce dopravní koridor republikového významu pro umístění stavby D 
01 – rychlostní komunikace R 35 a koridor pro umístění stavby D 02 - rychlostní komunikace R 
43;  

ÚP vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu VD1 s možností vyvlastnění pro ČR, zastoupení 
Ředitelství silnic a dálnic Praha koridor rychlostní silnice R 35. Koridor je vymezen ve výkrese 
základního členění jako plocha dopravy Z8.  

Čl. (74)  

ZÚR navrhuje na území obce dopravní koridor republikového významu pro umístění stavby D 
01 – rychlostní komunikace R 43 
ÚP vymezuje jako veřejně prospěšnou stavbu VD2 s možností vyvlastnění pro ČR, zastoupení 
Ředitelství silnic a dálnic Praha koridor rychlostní silnice R 43. Koridor je vymezen ve výkrese 
základního členění jako plocha dopravy Z9.  
 

4.1.1.3 Vodní doprava 

Čl. (79)  

ZÚR sledují jako územní rezervu koridor VD3 (Labská větev D – O – L)  
Tato územní rezerva VD3 koridoru průplavu Dunaj – Odra – Labe (D-O-L) je ÚP respektována a 
zohledněna.  
 

4.2.2.5. Protipovodňová opatření 

Čl. (108) 
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ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území:  

a) koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s územními plány 
dotčených obcí;  

b) v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;  

c) revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření. 

Čl. (109) 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

a. stabilizovat navržená opatření v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí;  

b. stanovit režim využívání těchto ploch;  

c. zvyšovat retenční schopnost krajiny;  

d. respektovat navržené plochy a koridory, jejichž lokalizace vyplyne z plánu oblasti 
povodí. 

ÚP vymezuje plochy na severní hranici zastavěného území Starého Města pro zvýšení retenčních 
schopností v krajině.  

Záplavové území v obci není vymezeno. 

Čl. (110) 

ZÚR vymezují na nadregionální úrovni osy nadregionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je 
nutno zajistit: 

ÚP vymezuje NRBK K92 Vojenský a NRBK K 93 Uhersko – K 132 v šíři min. 40 m a zpřesňuje a 
vymezuje jejich ochranné zóny.  

Čl. (111) 

ZÚR vymezují na regionální úrovni funkční regionální biocentra:  

ÚP vymezuje a zpřesňuje RBC 394 Třebovské Hradisko, RBC 1745 Zlatník a RBC 431 Vysoký vrch 

ZÚR vymezují na regionální úrovni regionální biocentra, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo 
částečně zajistit:  

ÚP tato RBC nevymezuje.  

Čl. (115) 

Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: 

významné krajinné prvky 

V řešeném území se nacházejí: Přírodní památka (PP) Hradisko a VKP 09131 Louka na Horním 
konci, VKP 09117 Zlatník, VKP 09115 Louka s Opučníkem, VKP 09096 Ospitský potok, VKP 09135 
Niva Petrušovského potoka, VKP 09133 Louka v Petrušově, VKP 09119 U myslivců, VKP 09134 
Mezofilní louka. 

Čl. (116) 

ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného 
rozvoje těchto území:  

a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území s 
přírodními či krajinnými hodnotami;  

b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, 
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí;  
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c) v chráněných krajinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu 
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová 
zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a 
krajiny 

d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích 
zabezpečit ochranu krajinného rázu;  

e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného 
rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným 
parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií 
krajinného rázu a negativní dopady eliminovat 

f) nenavrhovat vedení nových dopravních staveb ve volné krajině (v nových koridorech), 
zasahujících do zvláště chráněných území a lokalit soustavy NATURA 2000. Vedení 
nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo mokřadní 
ekosystémy a v případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb na mokřadní 
ekosystémy a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;  

g) stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní půdou, 
zařazenou do tříd ochrany III. – V.  

h) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných 
forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a 
navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit dostatečné značení 
cyklistických a turistických tras v krajině a jejich zázemí (odstavná parkoviště na 
výchozích místech, veřejná tábořiště, apod.) tak, aby byla využita atraktivita území, 
usměrňována turistická návštěvnost a do maximální míry eliminovány negativní vlivy 
na přírodu (hluk, eroze apod.). Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k 
rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, 
parkoviště apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko a agroturistiky;  

i) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy 
na území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné 
dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA);  

j) řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability (budování 
nadchodů, vyhodnocení vlivů);  

k) chránit říční nivy (zejména na Labi, Tiché Orlici, Divoké Orlici, Chrudimce, Loučné). V 
co největší možné míře zabránit vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, 
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev 
(slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).  

 
ÚP Staré Město je navržen v souladu s těmito zásadami ochrany území s přírodními hodnotami. 
Koncepce uspořádání krajiny vymezuje tyto plochy jako plochy NP – přírodní, kde ve stanovení 
podmínek pro využití ploch jsou vymezené ÚSES jako plochy nezastavitelné. Plochy specifické pro 
umístění FVE nebo VTE nejsou vymezeny. 
 
5.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE  

Čl. (119) 

Mezi civilizační hodnoty Pardubického kraje patří mezinárodní, republiková a nadmístní komunikační síť 
tvořená rychlostními silnicemi R 35, R 43 a silnicí I/35 na řešeném území ÚP Staré Město. 

6.2. KRAJINA LESNÍ 

Čl. (126) 
ZÚR vymezují krajinu lesní v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a. lidskými zásahy méně pozměněný krajinný typ; 

b. lesní porosty zajímající více než 70% plochy nelesní enklávy v podobě sídel, 
zemědělských ploch apod. tvoří menší, izolované a lesem zpravidla zcela 
obklopené plochy; 
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c. minimální velikost segmentu 800 ha, při výjimečnosti reliéfu jsou zařazeny i 
segmenty menší; 

d. pohledový charakter uzavřený. 

Čl. (127) 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a. lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat 
tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména 
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; 

b. zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře 
při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na 
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

c. zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných  nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech; 

d. eliminovat riziko narušení kompaktního horizontu umístěním nevhodných staveb 
zejména vertikálních a liniových. 

6.4. KRAJINA LESOZEMĚDĚLSKÁ  

Čl. (130) 

ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a. přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;  

b. krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný 
poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený; 

c. naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně 
nepůvodních druhů jehličnanů; 

d. charakter převážně polootevřený; 

e. převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje 
výjimečné typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.  

Čl. (131)  

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

             a.  lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;  

            b. zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor 
ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;  

            c. zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných  nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech; 

            d. chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch;  

            e. rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny.  

6.5. KRAJINA ZEMĚDĚLSKÁ 

Čl. (132) 
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ZÚR vymezují krajinu lesní v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a. významná dominance kulturních biotopů (pole, louky, pastviny, ovocné sady, 
vinice, chmelnice, vesnická sídla); 

b. kompaktní tvar segmentu o minimální výměře 10 km2; 

c. reliéf nížin a úvalů; 

d. zalesněné plochy ojedinělé (do 10% území); 

e. bezlesý otevřený charakter; 

f. často narušována nevhodně situovanými stavbami (rozlehlé areály zemědělských 
závodů apod.) 

Čl. (133) 

ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

a. dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 

b. zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území; 

c. zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); 

d. zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

ZÚR Pk vymezila obec Staré Město do krajinného typu zemědělského, lesozemědělského a lesního. 
V ÚP nejsou vymezovány zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Technická a dopravní infrastrukturu 
lze umístit v PUPFL pouze v nezbytných zvlášť odůvodněných případech. Je rozvíjen harmonický 
vztah sídel a všech typů krajiny. V plochách rekreace jsou nepřípustné ubytovací rekreační zařízení. 

7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY  

Čl. (142)  
ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy: 

 D 01 Rychlostní silnice R35 se všemi objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť 

 D 02 Rychlostní silnice R43 se všemi objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť 

 
7.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Čl. (147)  
ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy biocenter a biokoridorů ÚSES, jejich 
funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 
 

 U 12 – nadregionální biokoridor  NRBK K 92 -  K 82 Vojenský 

 U 13 – nadregionální biokoridor  NRBK K 93 -  Uhersko – K 132 
 
2.3. Širší vztahy v území: 
Územní plán Staré Město respektuje přítomnost stávajících tras a prvků nadmístního významu, které 
jsou zakresleny v koordinačním výkrese: 

- OP vodních zdrojů  
- Silnice I/35 + OP 
- Silnice II/368  + OP 
- Silnice III/36810+ OP 
- Silnice III/36820 + OP 
- Silnice III/36821 + OP 
- Silnice III/36822 + OP 
- OP železnice  
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- OP lesa 
- OP vrchního vedení VN/VVN 
- Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
- Zóna havarijního plánování po obou stranách silnice II. tř. 
- Radioreléová trasa + OP 
- Komunikační zařízení (základnová stanice, radioteleskop) 
- OP Veřejného mezinárodního letiště Staré Město – Moravská Třebová  
- Celé správní území leží v OP stavby zajišťující letecký provoz (Letiště Polička) 
- Celé správní území leží v OP letiště a radiolokačního prostředku Letiště Polička 
- Komunikační vedení MO ČR + OP 
- Cyklotrasy v trasách silnic III. tř.   
- Poddolovaná území  
- Sesuv aktivní  
- Přírodní památka PP Hradisko 
- Evidované významné krajinné prvky VKP 
- Vojenské objekty  
- OP objektů vojenského zájmu 

 
Další dokumenty vydané Pardubickým krajem, které jsou ÚP respektovány 

- Program rozvoje Pardubického kraje 
- Územní energetická koncepce Pardubického kraje 
- Posouzení vlivů Územní energetické koncepce Pk na životní prostředí - SEA 
- Akční plán energetiky Pardubického kraje 
- Regionální inovační strategie Pardubického kraje 
- Energetika Pardubického kraje – doložka krizového řízení 
- Regionální surovinová politika Pardubického kraje 
- Koncepce ekologické výchovy 
- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 
- Koncepce odpadového hospodářství kraje 
- Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova 
- Koncepce protipovodňové ochrany Pk 
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
- Koncepce ochrany přírody Pk 
- Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území Pk 
- Aktualizace programu snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší Pk 

Územní plán je v souladu s těmito dokumenty. 

 

3. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Žádné další záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje Pk  ÚP Staré Město nevymezuje. 
 
 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných 
potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. 
Jedná se o nově navržené bydlení v rodinných domech, plochy zemědělské výroby, plochy 
technické infrastruktury a plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, navazující na 
stávající zástavbu. 
 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 

http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=2987&category=&item=37774
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2981
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2981
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2981
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=4011&
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2981
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3748&item=31495
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3820&category=
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3036
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3038
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3708&category=
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3020&
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3346&category=
http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3847&category=
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?thema=3602
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ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán Staré Město je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti. 
 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM 

ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Návrh ÚP Staré Město je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí, veřejnosti a ostatních 
subjektů v území, které byly uplatněny při projednávání návrhu zadání, byly respektovány v 
návrhu ÚP.  
Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce a veřejnost 
své připomínky ve lhůtě do 15.03.2013.  
Návrh ÚP byl v rámci společného jednání projednán a dohodnut s dotčenými orgány 
chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle uplatněných stanovisek a 
připomínek byla upravena textová a grafická část návrhu i odůvodnění ÚP 

 
Tabulka B3 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek po druhém opakovaném společném 
jednání o NÁVRHU ÚP STARÉ MĚSTO (po novele stavebního zákona) 

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

1 Hasič. záchran. 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Kraj. hygienická 
stanice Pk, 
Svitavy 

Souhlasí  01304/2013/ 
HOK-Sy, 
12.03.2013 

3 KÚ Pk, 
od.dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor 
ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení §48 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 Pardubického kraje k předloženému 
návrhu územně plánovací dokumentace připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Ing. Tomáš Sigl): 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny (dále 
též krajský úřad), tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště 
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
přírodní parky, nemáme k předloženému návrhu územního plánu Staré Město zásadní připomínky. 
Považujeme však za vhodné doplnit do textové části územně plánovací dokumentace informaci o 
tom, že do vzdálenosti 50 metrů od hranice přírodní památky Hradisko je ze zákona stanoveno 
ochranné pásmo tohoto zvláště chráněného území. V ochranném pásmu přírodní památky lze dle 
ustanovení § 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny realizovat stavební činnosti, terénní a 
vodohospodářské úpravy, používat chemické prostředky a měnit kultury pozemků pouze se 
souhlasem orgánu ochrany přírody – krajského úřadu. V samotném zvláště chráněném území není 
možné provádět takové činnosti, které by vedly ke změně nebo poškození přírodní památky nebo 
provádět takové hospodářské využívání památky, které by znamenalo její poškození (§ 36 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb.). 

KrÚ5923/2013/
OŽPZ/PI 
22.2.2013 
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Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, textová část bude doplněna v odůvodnění v kap.8, odst. 

Ochrana přírody a krajiny (str.60) o 2. odstavec takto: „Dále se zde nachází Přírodní památka (PP) 

Hradisko. V ochranném pásmu přírodní památky (t.j. do 50 m od její hranice) lze dle ustanovení § 37 

odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, realizovat stavební 

činnosti, terénní a vodohospodářské úpravy, používat chemické prostředky a měnit kultury pozemků 

pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody – krajského úřadu. V samotném zvláště chráněném 

území není možné provádět takové činnosti, které by vedly ke změně nebo poškození přírodní 

památky nebo provádět takové hospodářské využívání památky, které by znamenalo její poškození 

(§ 36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).“ 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, 
ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 
odst. 2 zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Staré Město, opakovaný návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 48,2400 ha, z toho: 
 Lokality: P1, P4, Z1, Z2, Z3, Z5 - rozloha 13,5900 ha. Využití je možné pro bydlení. 
 Lokality: P2, Z10, Z8, Z9 - rozloha 30,5000 ha. Využití je možné pro dopravu. 
 Lokalita: Z4 - rozloha 1,1900 ha. Využití je možné pro hřbitov. 
 Lokalita: Z6 - rozloha 2,3500 ha. Využití je možné pro výrobu. 
 Lokalita: Z7 - rozloha 0,6100 ha. Využití je možné pro zeleň. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy k pozemkům. 
Tímto souhlasem se ruší souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: 
KrÚ 98891/2011/OŽPZ/Bo ze dne 28. 11. 2011. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z hlediska kompetencí krajského úřadu 
jako orgánu státní správy lesů k předloženému návrhu územního plánu zásadní připomínky. 
Předložená územně plánovací dokumentace však představuje zásah do pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL), jak je uvedeno v textové části Odůvodnění v kap. 9. „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa“. V části nazvané „Pozemky určené k plnění funkcí lesa“ je na str. 75 uvedeno, že 
návrhem územního plánu „budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Vymezený koridor 
rychlostní silnice R 35 zasahuje do ochranného pásma lesa.“ 
Jedná se o částečný zábor PUPFL : lokalita Z 8, a to na p.p.č. 659, 601, 662, 628, 627/2, 612, 599, 
592, 514, 425/1, 425/2, 429 v k. ú. Radišov a 740, 1432,1688, 1697/2, 1695, 1696 v k.ú. Staré 
Město u Moravské Třebové a 731, 835, 733/2, 833 v k.ú. Petrušov – celková výměra těchto 
pozemků je 95,72 ha. 
ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU PUPFL PRO SILNICI R 35 mimo zastavěné území v k.ú. Staré 
Město, k.ú. Radišov a k.ú. Petrušov činí 0,02 ha, 
Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje záměr, který naplňuje 
ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace navrhuje přímé 
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem státní správy ve smyslu 
stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí 
Městského úřadu Moravská Třebová, a schválení návrhu územního plánu je podmíněno vydáním 
stanoviska tohoto správního orgánu. Toto stanovisko (souhlas) může být vydáno po splnění všech 
podmínek, které pro zábor PUPFL stanovuje lesní zákon. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, o souhlas k upravenému návrhu ÚP bude požádán příslušný 
správní úřad. 

5 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst.2 stavebního zákona a ustanovení §15 odst.2 horního 
zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové se 
nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

3435/2013/ 
31100 
28.01.2013 

6 Státní úřad pro 
jadern.bezpečn. 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  
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7 Ministerstvo 
dopravy Praha 

Na základě ustanovení §4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech 
dopravy, stanovisko podle §40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění, podle §56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění, podle §88 odst. 
1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle §4 zák. č.114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu územního plánu Staré Město - opakované 
společné jednání. 
SILNIČNÍ DOPRAVA 
Požadavky týkající se silniční dopravy uplatněné resortem dopravy byly akceptovány a v 
předloženém návrhu UP Staré Město zapracovány. 
Ve III., resp. opakovaně projednávaném, návrhu ÚP požadujeme na str.29 textové části ÚP v 
odstavci “DS - dopravní infrastruktura - silniční, hlavní využití“ doplnit: “plochy a koridory silniční 
dopravy - pozemky rychlostních silnic a silnic II. a III. tříd, místních obslužných komunikací, včetně 
souvisejících ploch“. 
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Železniční trať č. 017 Česká Třebová - Moravská Třebová - Chornice je návrhem územního plánu 
respektována, a proto nemáme z hlediska železniční dopravy připomínky. 
VODNÍ DOPRAVA 
Územím obce prochází koridor územní rezervy pro průplavní spojeni Dunaj - Odra - Labe, který 
požadujeme plně respektovat. 
LETECKÁ DOPRAVA 
Na území obce Staré Město se nachází letiště Moravská Třebová, jehož ochranné pásmo 
požadujeme plně respektovat. 
Vyjádření pořizovatele: Text bude dle požadavku doplněn.  
Koridor R35 bude upraven tak, aby se nekřížil s koridorem DOL. Křížení DOL a územní rezervy 
obchvatu obce bude řešeno až v případě změny rezervy na návrhovou plochu. 
OP letiště je návrhem respektováno – kap.4.2 Doprava, Letecká doprava. 

166/2013-910-
UPR/2 
13.3.2013 

8 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

K návrhu ÚP Staré Město Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 
Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, uvádí, že ve svodném 
území obce není evidováno výhradní ložisko nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území.  
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích 
v platném znění, informuje, že v obci je několik bodů aktivních sesuvů a v jižní části svodného území 
obce je poddolované území po těžbě železné rudy.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Poddolované území i body aktivních sesuvů jsou návrhem 
respektovány-viz. koordinační výkres  

114/550/13-Hd 
5768/ENV/13 
30.01.2013 

9 Státní 
pozemkový 
úřad, Svitavy 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen „pobočka“) jako věcně a 
místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, a podle 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/199 1 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nemá k 
návrhu územního plánu obce Staré Město připomínky a neuplatňuje požadavky na obsah 
územního plánu. V návrhu je třeba zachovat přístup k zemědělský obhospodařovaným pozemkům a 
při případném záboru půdy jednat přímo s vlastníky. 
Upozorňujeme, že byla v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové vyhlášena 
platnost obnoveného katastrálního operátu na základě zápisu jednoduchých pozemkových 
úprav dnem 24. 12. 2012. Návrh územního plánu je třeba zpracovat na podkladě nové digitální 
katastrální mapy. 
Pobočka předpokládá v následujících letech zahájení Komplexních pozemkových úprav (dále jen 
„KoPU“) v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové. Podkladem pro zpracování návrhu 
KoPU bude mimo jiné i schválená územně plánovací dokumentace obce. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, katastrální mapa jako podklad UP, která byla zpracována na 
základě JPÚ byla zapracována do návrhu UP.  
ÚP nejsou přístupy k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům narušeny. 

SPU 
052189/2013 
06.03.2013 

10 Vojenská 
ubytovací a 
stavební správa, 
Pardubice 

Jako dotčený orgán státní správy na základě § 29 zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 
republiky, v y d á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě 
pověření ministra obrany ze dne 30.září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 
ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se sídlem Teplého 1899, 
530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona ), následující 
stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
byly podklady o technické infrastruktuře ve správě VUSS Pardubice předány Městskému úřadu 
Moravská Třebová formou vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně ochranného pásma zahrnutá do jevu č. 68, 
viz pasport č. 73/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 m 
na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na 
orientační zákres v mapových listech. Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré zemní 

649/23926-
UP/2013-1420 
25.1.2013 
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práce v tomto vymezeném území. 
V řešeném území se nachází síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma zahrnutá do 
jevu č. 70, viz pasport č. 74/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v 
šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem 
na orientační zákres v mapových listech. Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré 
zemní práce v tomto vymezeném území. 
V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně 
ochranného pásma zahrnuté do jevu 73, viz. pasport č. 75/2012. Za vymezené území se v 
tomto případě považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy vedení – viz 
příloha pasportního listu s ohledem na orientační zákres v mapových listech. Vydání 
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení zahrnuté 
do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 77/2012. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního 
listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté 
do jevu 103 - letecká stavba včetně ochranného pásma viz pasport č.79/2012. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz. příloha pasportního listu. Vydání 
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ 
ÚZEMÍ - celé správní území. 
V řešeném území se nachází vojenský objekt zahrnutý do jevu 107 vojenský objekt včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 80/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území – viz příloha pasportního listu a dále území v šířce 50m od hranice 
vojenského objektu s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska VUSS 
Pardubice podléhá veškerá výstavba 
V řešeném území se nachází teplovod včetně ochranného pásma zahrnutá do jevu č. 80, viz 
pasport č. 76/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje pásmo v šířce 10 m na 
obě strany od zakreslené osy vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na orientační 
zákres v mapových listech. Vydání závazného stanoviska podléhají veškeré zemní práce v 
tomto vymezeném území. 
V řešeném území se nachází prostory pro létání v malých a přízemních výškách zahrnuté do 
jevu 102 letiště včetně ochranného pásma viz. pasport č. 78/2012.Za vymezené území se v 
tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha pasportního listu. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ – 
celé správní území. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu územního plánu. V 
případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější 
požadavek nebo jejich souběh. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky 
nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. 
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 eventuálně plánovaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. 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 resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE 
zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice. Teplého 1 899/C, projednána 
výstavba: 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ — celé správní území 
Vymezeným územím MO ve smyslu 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s 
kovovou konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných 
elektráren apod.); 
• stavby dálkových kabelových vedení (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů Q telefonních 
kabelů) a dalších inženýrských sítí; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení 
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objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky — výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy resortu MO. 
Vyjádření pořizovatele: Z vyjmenovaných regulativů se v k.ú. Staré Město nachází pouze OP 
letištního radiolokačního prostředku, vojenský objekt a zasahuje tam OP vojenského objektu z k.ú. 
Linhartice. Tyto regulativy jsou návrhem respektovány – viz. koordinační výkres a kap. 4.2. 
V odůvodnění  kap. Koncepce dopravní a technické infrastruktury (str.67) a kap.Civilní ochrana, 
obrana státu (str.75). 
Parametry komunikací jsou návrhem respektovány. V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu 
VE. 

11 MěÚ, silniční 
úřad,M. Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, 
památková 
péče, Moravská 
Třebová 

Z hlediska státní památkové péče k projednávané věci: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
STARÉ MĚSTO máme následující připomínky.  

1. Do textové části 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT, V ODSTAVCI OCHRANA A ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE identifikovat architektonické 
soubory staveb a drobné architektury, které nejsou zapsány v ÚSKP ČR, ale významnou měrou 
se podílejí na historické struktuře daného sídla. Tyto doplnit podle toho jak jsou vyznačeny v 
grafické části. (např. Staré Město - hasičská zbrojnice, Radišov – památník 1. světové války)  

Vyjádření pořizovatele: Do textové části byl doplněn text:  
Architektonické soubory staveb a drobné architektury, které nejsou zapsány  
 v ÚSKP ČR: 
Staré Město: 
- hasičská zbrojnice  
Radišov : 
- památník 1. světové války 
Architektonické a urbanistické hodnoty v území 
Dominantou Starého Města je kostel sv. Kateřiny pocházející z r. 1516 postavený na místě starého 
kostelíku, dále kaple stojící v místě kde býval kdysi hřbitov, několik křížů roztroušených po celém 
území obce, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Rocha, pozdně barokní budova fary a bývalá 
rychta. 
Staré Město leží na silnici spojující Moravskou Třebovou se Štíty. Většina hodnotných staveb se 
nachází v centru obce právě u křížení silnic. Architektonický výraz centra obce je třeba nadále 
posilovat a zachovávat v jeho architektonickém a urbanistickém výrazu.  
V místní části Radišov je zajímavá novogotická kaple sv. Rocha a bývalé selské usedlosti, které jsou 
však ve špatném stavebním stavu.  
Místní část Petrušov má především rekreační charakter s roztroušenou zástavbou. V okolí je celá 
řada turistických a cykloturistických tras. 
2. Do části viz bod. 1 doplnit odstavec „Celé území, kterého se územně plánovací podklad dotýká 

je územím s archeologickými nálezy – nutno respektovat“.  
Vyjádření pořizovatele: Do textové části byl doplněn text dle požadavku.  
3. Do textové části 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ doplnit u rozvojových lokalit Z1, 
Z2, Z3, Z5, P1, P4, R1, R2, R3 prostorové urbanistické regulativy v souladu s přílohou č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti MMR. Konkrétně mimo stanovených výškových 
limitů zástavby, ještě stanovit maximální možnou intenzitu zástavby jednotlivých pozemků, 
minimální plochu jednotlivých stavebních parcel.  

Vyjádření pořizovatele: U rezervních ploch se nestanovují urbanistické regulativy, ty můžou být 
stanoveny až změnou ÚP. U zbylých ploch v textové části byl doplněn text:  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   RD jednopodlažní s využitým podkrovím, max. 
výška hřebene střechy 8m, max. zastavění pozemků 45 %, min. výměra parcel 500 m2 

4. U plochy P 3 – rozšíření hasičské zbrojnice ověřit, zda tento projekt již celý neproběhl, pokud 
ano, tak aktualizovat.  

Vyjádření pořizovatele: Plocha P3 byla již realizována 

MUMT 
04581/2013/OV
UP6-411.1 
13.2.2013 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská 

Vodní hospodářství: 

 Vodoprávní úřad Moravská Třebová tímto podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

S MUMT 
2712/2013/OZP
8-209 
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Třebová předpisů uplatňuje stanovisko k upravenému návrhu územního plánu Staré Město. 

 Doporučujeme provést aktualizaci veškeré dokumentace, protože některé informace již 
nejsou dle skutečnosti (např. splašková kanalizace je již dokončena a v provozu, proběhlo 
přečíslování některých pozemků). 

 Upozorňujeme na skutečnost, že v některých vymezených územích (např. lokalita Z 2, 
Z 5, P 4) nebo v osadách Petrušov a Radišov je uvedena možnost osazení jímek na 
vyvážení nebo rekonstrukce stávajících jímek, což není v souladu s ustanovením § 24b 
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích využívání území, ve kterém je 
uvedeno, že žumpy (ve stejném smyslu chápeme i jímky) se budují pouze tam, kde splaškové 
odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně 
odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen „malá čistírna“) není možné vypouštět do 
vodního toku nebo do vod podzemních.  

 Bez řádného prokázání, že v těchto lokalitách není možné vyčištěné odpadní vody v malé 
čistírně odpadních vod vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních, nelze variantu 
budování jímek realizovat. 

 Je v pořádku, že v lokalitách s navrhovanou novou výstavbou budou odpadní vody 
likvidovány v domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV, 
ale není možné přečištěné odpadní vody z DČOV vypouštět do dešťové kanalizace, jak je 
navrženo v kapitole 4.4 a 7 textové části návrhu územního plánu obce Staré Město.  

 V případě nových staveb je nutné dodržet znění § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve kterém je uvedeno, že odvádění srážkových vod se 
zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění 
do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou 
kanalizací. 

 Bez splnění následujících podmínek není přípustné řešení dešťových vod uvedené 
v kapitole 4.4 a 7 textové části návrhu územního plánu obce Staré Město – prodloužení nebo 
budování nové stoky pro odvádění dešťových vod. V tomto smyslu upozorňujeme na 
ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve kterém je uvedeno, cituji: „Při 
provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, 
čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a 
zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním 
zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před jejich 
dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.“  

Vyjádření pořizovatele: celá kapitola 4.4 Odvedení a čištění odpadních vod byla přepracována. 

 Podrobnosti řešení srážkových vod obsahuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písm. c), cituji: „Stavební pozemek se vždy 
vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 
zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 
být řešeno  

 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

 jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 
vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení …“. 

 Za odvádění dešťových vod z nově postavených budov jsou odpovědni jejich majitelé. 
V případě potřeby by měl být proveden geologický průzkum, který zhodnotí možnost vsakování 
srážkových vod. Způsob, rozsah a výstupy geologického průzkumu pro vsakování podrobně 
stanoví ČSN 75 9010. V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a horninového 
prostředí v místě, prokázané geologickým průzkumem, je nutné kombinovat vsakování 
s regulovaným odtokem, který činí maximálně 3 l/s/ha odvodňované plochy (z provozních 
důvodů však minimálně 0,5 l/s). 

Vyjádření pořizovatele: to je řešení podrobnější dokumentace konkrétního záměru 

 V dokumentaci k záměru musí být (vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí – 
hydrogeologa) jednoznačně prokázáno, že všechny dešťové vody nelze zasakovat v místě. 
Není-li zasakování možné, je nutné do budoucího projektu zahrnout vybudování samostatného 
systému zadržování a odvádění srážkových vod.  

Vyjádření pořizovatele: to je řešení podrobnější dokumentace konkrétního záměru 

 V případě rekonstrukcí místních i účelových komunikací nebo parkovacích ploch musí být 
zachována možnost vsakování dešťových vod v místě. Pokud bude jednoznačně prokázáno, 
že všechny dešťové vody nelze zasakovat v místě, je nutné do stavby zahrnout vybudování 
zádržného systému podle platné technické normy v podobě retenčního objektu, ze kterého 
bude následovat odvádění dešťových vod. Za předpokladu, že úpravy k odvádění vod ze 

21.02.2013 
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silnice budou sloužit výlučně k odvádění dešťových vod ze silnice (tzn., že k odváděcímu 
systému nebude napojený žádný jiný objekt), pak tyto stavební úpravy jsou součástí 
komunikace a povoluje je příslušný silniční správní úřad. 

Vyjádření pořizovatele: to je řešení podrobnější dokumentace konkrétního záměru. 
 
Ochrana ZPF: 

 Nadále platí vydané stanovisko, které je součástí souhrnného vyjádření za odbor životního 
prostředí, vydaného dne 21. 12. 2011, pod číslem písemnosti MUMT 34086/2011/OZP1-209.   

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, původní stanovisko bylo odsouhlaseno dotčeným orgánem. 
 
Lesní hospodářství: 

  Nadále platí vydané stanovisko, které je součástí souhrnného vyjádření za odbor životního 
prostředí, vydaného dne 21. 12. 2011, pod číslem písemnosti MUMT 34086/2011/OZP1-209.   

 Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, původní stanovisko bylo odsouhlaseno dotčeným orgánem. 
 
Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemáme k - 
Návrhu územního plánu Staré Město – opakované společné jednání - připomínek. 

14 Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

Vzhledem k tomu, že podle zveřejněné dokumentace (na Vámi uvedené internetové adrese) je 
řešené území tvořeno katastrálním územím Staré Město u Moravské Třebové, Radišov a Petrušov, 
které tvoří dohromady správní území obce Staré Město, na kterém není podle evidence, kterou 
zdejší úřad vede, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického k projednávanému návrhu územního plánu Staré Město žádné 
připomínky.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  

SBS02521/2013
/09/1 
12.02.2013 

15 Státní 
energetická 
inspekce 
Pardubice 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako 
dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve 
spojení s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že s návrhem ÚPO souhlasí. 
Návrh ÚPO respektuje priority stanovené PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje. V zásobování obce 
elektrickou energií budou respektovány stávající trasy rozvody elektrické energie. Je nutné stanovit 
výhledový elektrický příkon, posoudit možnosti napojení na rozvody a navrhnout potřebná zařízení 
pro zásobování elektrickou energií. 
V zásobování teplem a plynem budou rozvojové lokality napojeny na stávající plynovodní síť. U 
stávající zástavby je uvažován rovněž postupný přechod na ekologické vytápění. 
U energetických zařízení stávajících a nově budovaných je nutné dodržovat ochranná pásma podle 
zákona č. 458/2000 Sb.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, výhledový el.příkon je v návrhu stanoven – viz. text 
odůvodnění  Koncepce dopravní a technické infrastruktury. OP u energetických zařízení jsou 
respektována. 

799/13/52.104/Š
t 
8.3.2013 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

na vědomí  

17 Obec Staré 
Město  

Nevyjádřila se  
 

18 Obec Třebářov Nevyjádřila se  

19 Obec Rychnov 
na Moravě 

Nevyjádřila se  

20 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

21 Obec Linhartice Nevyjádřila se  

22 Obec Dětřichov 
u Moravské 
Třebové 

Nevyjádřila se 

 

23 Obec Borušov Nevyjádřila se  

24 Obec Hynčina Nevyjádřila se  

25 Obec Maletín Nevyjádřila se  

26 MěÚ Moravská 
Třebová, ORM 

Nevyjádřil se  

27 MěÚ Mohelnice Nevyjádřil se  
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28 MěÚ Zábřeh Nevyjádřil se  

29 Ředitelství silnic 
a dálnic Praha 

K II. návrhu UP Staré Město zaslalo ŘSD ČR vyjádření dopisem č.j.28347-ŘSD-11-110 ze dne 
13.12.2011. Požadavky ŘSD ČR uplatněné v tomto vyjádření byly akceptovány a do předloženého 
návrhu UP Staré Město zapracovány. 
Ve III., resp. opakovaně projednávaném, návrhu ÚP požadujeme na str.29 textové části ÚP v 
odstavci “DS - dopravní infrastruktura - silniční, hlavní využití“ doplnit: “plochy a koridory silniční 
dopravy - pozemky rychlostních silnic a silnic II. a III. tříd, místních a obslužných komunikací, 
včetně souvisejících ploch“. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, požadovaný text byl doplněn. 

1679-ŘSD-13-
11110 
26.02.2013 

30 Státní plavební 
správa Praha 

Státní plavební správa po posouzení sděluje, že souhlasí s předloženým návrhem územního plánu 
Staré Město za předpokladu, že i nadále bude při zpracování územně plánovací dokumentace 
respektován a zohledněn požadavek plavebního úřadu na dodržení územní rezervy pro plánovanou 
trasu budoucího plavebního koridoru Dunaj – Odra – Labe. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Koridor R35 bude upraven tak aby se nekřížil s koridorem 
DOL. Křížení DOL a územní rezervy obchvatu obce bude řešeno až v případě změny rezervy na 
návrhovou plochu. 

326/PH/13 
19.2.2013 

 
 
Tabulka B2 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti po druhém opakovaném společném 
jednání o NÁVRHU ÚP STARÉ MĚSTO (po novele stavebního zákona) 

Č. Jméno Text  Vypořádání 
připomínky 

Č.J./  
Ze dne 

1 Aeroklub 
Moravská 
Třebová, o.s. 
Letiště Staré 
Město, 
569 32 Staré 
Město 
 

Vážená paní starostko, 
obracíme se na Vás jako na statutárního zástupce pořizovatele navrhovaného 
územního plánu Obce Staré Město s následujícími připomínkami k návrhu 
územního plánu obce. Z návrhu územního plánu, jak je prezentován na 
internetových stránkách obce, jsme zjistili navrhovaný stav využití území 
obce, jakož i předpoklady jeho rozvoje. Jakožto provozovatel veřejného 
vnitrostátního letiště se naše připomínky týkají pouze této dopravní letištní 
stavby a využití území na tomto letišti.  
Máme za to, že jednak skutečnosti, které jsou v mapové části návrhu 
územního plánu obsaženy, neodpovídají skutečnosti a dále máme za to, že 
námi dále navržené připomínky budou lépe odpovídat výstavbě v tomto 
území, která je již z hlediska pravomocně skončeného stavebního řízení 
povolena a bude v roce 2013 realizována. 
Jde o to, že zákres stávajícího stavu zastavěného území neodpovídá 
skutečnosti, když zejména pozemek před budovou č. p. 220 na parcele p.č. 
St. 258 a před budovou na p.č. St. 256/1 je zastavěn asfaltovou plochou pro 
pohyby letadel. Tato stavba asfaltové pohybové plochy není v mezích 
stávajícího návrhu územního plánu vyznačena jako zastavěné území. Tento 
stav zřejmě vnikl tím, že hranice zastavěného území podle návrhu územního 
plánu kopíruje hranice uvedených pozemkových parcel, zatímco stavba na 
nich tyto hranice nekopíruje a zasahuje do dalších našich pozemků 
sousedních. Dále je zcela mimo vyznačené zastavěné území pozemek parc. 
č. 1142/9, jak je vidět na mapovém podkladu návrhu územního plánu, který je 
ve skutečnosti zastavěn částí stavby stávající stanice výdejny leteckých 
pohonných hmot. 
Za druhé pak, a tato situace je zřejmá na mapovém podkladu návrhu 
územního plánu - hlavní výkres, bude realizována výstavba dalších 
zpevněných asfaltových pohybových ploch na letišti, která je již povolena, jak 
bylo naznačeno shora, která navazuje na stávající asfaltové pohybové plochy, 
a také výstavba zpevněného asfaltového povrchu části stávající vzletové a 
přistávací dráhy, která také již byla pravomocně povolena. 
S ohledem na tyto dva důvody máme v rámci veřejného projednání návrhu 
územního plánu Obce Staré Město připomínku, aby bylo rozšířeno 
zastavitelné území o území Z11 DL v rozsahu, Jak je vyznačené na příloze č. 
3 (červeně), které sjednocuje již stávající skutečně zastavěné území a nové 
území, které bude zastavěno v letošním roce. Navazuje současně na 
navrhované zastavitelné území Z10 DL, se kterým návrh územního plánu 
počítá. Navrhované zastavitelné území je orientováno směrem do plochy, na 
které jsou vedeny vzletové a přistávací dráhy 08/26 a 09/27 a pojížděcí dráhy 
k nim. Nenavrhuje se tedy v rámci těchto našich připomínek rozšíření 
zastavitelného území ve směru k obytným částem Obce Staré Město. Naopak 

Připomínce se 
vyhovuje 
Odůvodnění: 
Po prošetření na místě 
bylo zkonstatováno, že 
připomínka je 
opodstatněná. Byla 
upravena hranice 
zastavěného území – 
posunuta dle 
požadavku a dle 
skutečnosti a na 
základě vydaných 
povolení příslušných 
úřadů. 

MUMT 
04430/2013 
12.2.2013 
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stávající zástavba, jak je vidět z mapového podkladu návrhu územního plánu, 
vytváří protihlukovou izolaci pohybům letadel po letištní ploše. Jak je z naší 
připomínky, resp. přílohy č. 3 zřejmé, navrhované zastavitelné území Z11 DL 
uzavírá stávající zástavbu a vytváří ucelený urbanistický celek letištních 
staveb do podoby jednotného komplexu. 
Žádáme proto, aby tato naše připomínka byla projednána a zohledněna v 
připravovaném územním plánu Obce Staré Město. 

 
Dále mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit svá stanoviska a sousední obce 
připomínky nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 20.04.2015.   

V rámci řízení o upraveném návrhu ÚP byla vydána vesměs souhlasná stanoviska 
dotčených orgánů bez připomínek. Byla podána připomínka MěÚ Moravská Třebová, vodní 
hospodářství – viz. č. 13 v tab. C. Tato připomínka byla konzultována a textová část byla 
upravena. Po úpravě návrhu bylo vydáno nové stanovisko, které bylo souhlasné.  

Protože se jednalo o nepodstatnou úpravu návrhu, která nemůže ovlivnit vlastnická nebo 
majetková práva, nedotýká se jiných veřejných zájmů a nemění návrh řešení, nebylo nutné 
zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle § 53, odst. 1 
stavebního zákona a nebylo nutné tyto návrhy zaslat dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek.  
 
Tabulka C 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném jednání o NÁVRHU ÚP 
STARÉ MĚSTO  

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

1 Hasič. záchran. 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Kraj. hygienická 
stanice Pk, 
Svitavy 

Nevyjádřila se  

3 KÚ Pk,od.dopr. 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor 
ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

 Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel vyjádření Ing. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. 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, tj. územní systém 
ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 
památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou k předloženému návrhu 
územního plánu Staré Město připomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Staré Město, návrh, nové podklady“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 50,6400 ha, z toho: 
 Lokality: P01, P04, Z01, Z02, Z03 - rozloha 14,0100 ha. Využití je možné pro bydlení. 
 Lokalita: Z08 - rozloha 29,7500 ha. Využití je možné pro dopravu. 
 Lokalita: Z10 - rozloha 0,1400 ha. Využití je možné pro letiště. 
 Lokalita: P05 - rozloha 1,9100 ha. Využití je možné pro občanské vybavení. 
 Lokalita: Z05 - rozloha 0,7000 ha. Využití je možné pro rekreaci. 
 Lokalita: Z04 - rozloha 1,2400 ha. Využití je možné pro veřejné prostranství. 
 Lokalita: Z06 - rozloha 2,3300 ha. Využití je možné pro výrobu. 

KrÚ5923/2013/
OŽPZ/PI 
22.2.2013 
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 Lokalita: Z07 - rozloha 0,5600 ha. Využití je možné pro zeleň.  
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské 
vztahy k pozemkům. 
Tímto souhlasem se ruší souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 
5923/2013/OŽPZ/Pl ze dne 22. 02. 2013. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k veřejnému projednání návrhu územního 
plánu Staré Město zásadní připomínky. Z textu kap. 10. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ je zřejmé, 
že „ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU PUPFL PRO SILNICI R 35 mimo zastavěné území v k. ú. Staré 
Město u Moravské Třebové, k.ú. Radišov je 0,40 ha, v k. ú. Petrušov k záboru nedojde“ a „nevyužitá 
plocha koridoru R 35 bude i nadále sloužit k lesní výrobě“. Oproti původně projednávanému návrhu 
územního plánu (vyjádření krajského úřadu č.j. KrÚ5923/2013/OŽPZ/PI ze dne 22. 02. 2013) je plocha 
pro zábor PUPFL zvětšena (původně 0,02 ha PUPFL).  
Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje záměr, který naplňuje 
ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace navrhuje přímé dotčení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem státní správy ve smyslu stavebního 
zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí Městského úřadu 
Moravská Třebová, a schválení návrhu územního plánu je podmíněno vydáním stanoviska tohoto 
správního orgánu. Toto stanovisko (souhlas) může být vydáno po splnění všech podmínek, které pro 
zábor PUPFL stanovuje lesní zákon.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, o souhlas k upravenému návrhu ÚP byl požádán příslušný 
správní úřad. 

5 Minister. prům. a 
obchodu, Praha 

Nevyjádřilo se  

6 Státní úřad pro 
jad. bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

7 Ministerstvo 
dopravy Praha 

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hr. Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Státní 
pozemkový 
úřad, Svitavy 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy (dále jen „pobočka“) jako věcně a 
místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nemá k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny, připomínky a neuplatňuje požadavky na 
obsah územního plánu. 
Pobočka oznamuje, že dne 9. 5. 2014 bylo v souladu s ustanoveními § 6 zákona zahájeno řízení o 
Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové (dále jen 
„KoPÚ“). V současné době probíhá shromažďování podkladů a příprava zadávací dokumentace KoPÚ. 
Podkladem pro zpracování návrhu KoPÚ bude mimo jiné i schválená územně plánovací dokumentace 
obce. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

SPU 
194412/2015 
14.4.2015 

10 MO- Agentura 
hosp.s nemov. 
majetkem 
Pardubice 

  

11 MěÚ, silniční 
úřad, M.Třebová 

  

12 MěÚ památková 
péče, Mor. 
Třebová 

Bez připomínek MUMT 
10964/2015/ 
OVUP6-411.1, 
16.4.2015 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská 
Třebová 

Vodní hospodářství 

 Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad je dotčeným orgánem k danému záměru.  

 V aktuálně předložené podobě územního plánu Obce Staré Město je v textové části zcela nově 
přepracována kapitola 4.4 s názvem Odvedení a čištění odpadních vod na základě připomínek 
vodoprávního úřadu.  

S MUMT 
06665/2015/OZ
P8-209 
10.04.2015 
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 Při zpracování připomínek bylo vynecháno upozornění týkající se plánovaných jímek v 
lokalitách Z 2, Z 5, P 4. Budování jímek není v souladu s ustanovením § 24b odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích využívání území, které ukládá: „Žumpy 
se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde 
vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel není možné 
vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních“. V předloženém znění územního plánu je 
varianta jímek ponechána. 

 V souvislosti s řešením likvidace odpadních vod v neodkanalizovaných částech obce Staré Město 
(Radišov, Petrušov a Bílá Studně) upozorňujeme na ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého by měl být jedním 
z hlavních podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace tzv. Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací Pardubického kraje. Viz. odkaz http://195.113.178.19/html/prvkuk/index.html. Např. 
pro Radišov platí: „… navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci … napojit do mechanicko-
biologické čistírny odpadních vod … Za ČOV se vybuduje 3. stupeň čištění … 
Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na 
ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele 
odpovídá nákladům na individuální technické řešení.“ 

 Výstavba domovních ČOV ani obecní ČOV je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale musí být v souladu 
také s rozvojovými plány kraje atp. 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, textová část bude upravena tak, že se před poslední odstavec 
v textové části v kap. 4.4 Odvedení a čištění odpadních voda a v odůvodnění v kap. Koncepce 
dopravní a technické infrastruktury, podkapitola Kanlizace doplní nový odstavec: 
„Dle ekonomických možností je však třeba v těchto částech obce budovat i pro stávající objekty 
domovní biologické aktivační nebo duální anaerobně-aerobní ČOV. 
V lokalitách s navrhovanou novou výstavbou budou odpadní vody likvidovány v domovních 
biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Přečištěné odpadní vody z DČOV 
budou vypouštěny do vod povrchových nebo po provedení hydrogeologického průzkumu zasakovány 
do vod podzemních.“  
 
Lesní hospodářství 

S T A N O V I S K O 
 

 Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající státní správu 
lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích), 
vydává stanovisko k Návrhu ÚP Staré Město. Z textové a grafické části tohoto návrhu ÚPO je 
zřejmé, že má být proveden zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), který 
může znamenat negativní ovlivnění okolních lesních porostů a jednotlivých složek lesního 
prostředí. Jedná se o odnětí pozemků z PUPFL v důsledku výstavby rychlostní silnice R 35.  

 V souladu s ustanovením § 14 zákona o lesích, jsou projektanti nebo pořizovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se ustanoveními lesního zákona a 
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Přitom jsou povinni provést 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, 
způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.    

 Vydání souhlasu k návrhu územně plánovací dokumentace, kterou mají být dotčeny PUPFL, je 
v kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou kompetencí, a to formou stanoviska podle § 48 
odst. 2 písm. b) zákona o lesích.  

Souhlas je vydán za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
1. Při realizaci navržených řešení bude postupováno tak, aby byly minimalizovány případné dopady 

na PUPFL 
2. Celkový předpokládaný zábor PUPFL nebude výrazněji navýšen, nebude požadováno další 

rozšíření záboru nebo další omezení plnění funkcí lesa 

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

 
Dále z hlediska ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a 
lesního hospodářství nemáme k oznámení o zahájení řízení - Návrh územního plánu obce Staré 
Město - veřejné projednání - připomínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlas 
s úpravou 
textové části 
včetně 
odůvodnění byl 
vydán 
vodoprávním 
úřadem dne 
18.5.2015 
 
 

14 Obvodní bánský 
úřad, Trutnov 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaše oznámení o 
veřejném projednání návrhu územního plánu Staré Město. 
Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na Vámi svolaném jednání, které se bude konat 

SBS07219/2015
/OBU-09/1 
12.03.2015 
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dne 13. 4. 2015. 
Vzhledem k tomu, že podle zveřejněné dokumentace (na Vámi uvedené internetové adrese) je řešené 
území tvořeno katastrálním územím Staré Město u Moravské Třebové, Radišov a Petrušov, na kterém 
není podle evidence, kterou zdejší úřad vede, stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického k projednávanému návrhu územního 
plánu Staré Město žádné připomínky. 

15 Státní 
energetická 
inspekce 
Pardubice 

Souhlasíme s předloženým návrhem změny a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci 
Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu 
změny, který je podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů stanoven na 13. 4. 2015. 

425/15/52.104/Š
t 
2.4.2015 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský 
úřad) obdržel dne 9. 3. 2015 oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Staré Město (dále jen 
územní plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko 
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.  
Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené 
územně plánovací dokumentace (Politika územního rozvoje České republiky 2008 a Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje) a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh 
územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách 
územního rozvoje. Návrh územního plánu je v souladu se ZÚR Pk, včetně aktualizace č. 1, která 
nabyla účinnosti 7. 10. 2014. ZÚR Pk - aktualizace č. 1 nevymezují na území obce Staré Město nové 
záměry.  
Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání změněny, konstatujeme, že 
stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, které bylo vydáno dne 9. 7. 2014 pod č. j. KrÚ 
39560/2014 a stanovisko ze dne 9. 3. 2015 č. j. 158782015, kterým bylo potvrzeno odstranění 
nedostatků, zůstávají v platnosti. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

KrU 16193/2015 
23.3.2015 

17 Obec St. Město  Nevyjádřila se   

18 Obec Třebářov Nevyjádřila se  

19 Obec Rychnov 
na Moravě 

Nevyjádřila se 
 

20 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

21 Obec Linhartice Nevyjádřila se  

22 Obec Dětřichov 
u M. Třebové 

Nevyjádřila se 
 

23 Obec Borušov Nevyjádřila se  

24 Obec Hynčina Nevyjádřila se  

25 Obec Maletín Nevyjádřila se  

26 MěÚ Moravská 
Třebová, ORM 

Nevyjádřil se 
 

 
 

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKÚ ZADÁNÍ 

Územní plán Staré Město je zpracován na základě zadání územního plánu, které bylo 
schváleno Zastupitelstvem obce Staré Město dne 18.11.2009 usnesením č. 11/2009. 
Všechny požadavky, obsažené v zadání ÚP jsou v územním plánu splněny. 

a)  Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, případně dalších širších územních vztahů 
Řešené území Staré Město má vazbu na vymezení koridoru R 35. Má rovněž vazbu na trasu 
koridoru R 43 a na územní rezervu plavebního koridoru D - O -L. 

Požadavky z územně plánovací dokumentace vydané krajem 
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 návrhová trasa rychlostní silnice R35 je uvedena v dokumentu jako VPS (veřejně 
prospěšná stavba) pod označením D 01  

 návrhová trasa rychlostní silnice R43 je uvedena v dokumentu jako VPS (veřejně 
prospěšná stavba) pod označením D 02 

 návrhová trasa průplavu Dunaj-Odra-Labe  

 nadregionální biokoridor NRBK K92 

 nadregionální biokoridor NRBK K93 

 regionální biocentrum 394 Třebovské hradisko 

 regionální biocentrum 431 Vysoký vrch 

 regionální biocentrum 1745 Zlatník 

 nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV 

 nadzemní elektrické vedení ZVN 400 kV 

 plynovod VTL včetně regulační stanice VTL/STL 

 letiště – veřejné mezinárodní 
Všechny tyto požadavky ÚP Staré Město respektuje a zapracovává. 

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podklad 

Pro zpracování návrhu byly použity územně analytických podklady pro území ORP Moravská 
Třebová vydané 1.1.2009 včetně jejich aktualizace k 1.1.2011 a doplňující průzkumy a 
rozbory provedené projektantem.  
Byla řešeny a zapracovány požadavky demografie, kulturních památek, ochrany krajiny, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, revitalizace vodních toků a ploch, otázky 
hluku, ochrany ovzduší, geologie, inženýrská geologie, hydrogeologie, starých ekologických 
zátěží.  
c) Požadavky na rozvoj území obce 
Navržená koncepce řešení ÚP vychází z vyhodnocení a rozboru stávajících podmínek obce 
a řeší jednotlivé rozvržení ploch tak, aby odpovídalo urbanistickým zásadám a koncepci 
venkovského osídlení.  
Jsou respektovány všechny záměry vyplývající z potřeb rozvoje obce Staré Město 
vyjmenované v zadání. 
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 

uspořádání krajiny 
Stávající urbanistická struktura obce je návrhem ÚP zachována a chráněna, zahušťování 
stávající obytné zástavby v rámci ploch vymezených jako smíšené obytné území venkovské 
je možné při dodržení regulativů stanovených návrhem ÚP.  
Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, plošný rozvoj je 
navržen v rozsahu nezbytném a adekvátním k možnostem zajištění veřejné infrastruktury.   
Koncepce uspořádání krajiny je založena na respektování územního systému ekologické 
stability a rozvíjení jeho prvků, na zlepšení prostupnosti krajiny a posílení odolnosti území 
proti vodní a větrné erozi. 
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

Byly respektovány 
 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Urbanistické hodnoty a kulturní památky jsou v návrhu územního plánu zohledněny a 
chráněny. Je zachován venkovský charakter obce a její specifická urbanistická struktura. 
Nově navržené plochy zástavby jsou do této urbanistické struktury začleněny co 
nejcitlivějším způsobem. 

V řešeném území se nacházejí hodnotné objekty, které nejsou zapsány v seznamu 
kulturních památek ČR. V návrhu ÚP budou respektovány, posíleno bude jejich uplatnění 
v obrazu obce. Celé území obce je považováno za území s archeologickými nálezy 
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s prokázaným výskytem archeologického dědictví. 

Přírodní hodnoty jsou rovněž chráněny a zohledněny.  
 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšné opatření a asanace 
Plochy veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny v samostatném výkrese.  
 

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby: 
VD 1 - koridor rychlostní komunikace R 35 (D01 dle ZÚR Pk) 
VD 2 - koridor rychlostní komunikace R 43 (D01 dle ZÚR Pk) 
 
ÚP vymezuje veřejně prospěšná opatření:  
VU 1 – nadregionální biokoridor NRBK K 92 (U12 dle ZÚR Pk)    
VU 2 – nadregionální biokoridor NRBK K 93 (U13 dle ZÚR Pk)  
   
ÚP vymezuje tato veřejná prostranství:  
PP 1 – veřejné prostranství u hřbitova  
 
Je navržena asanace (vymístění) firmy Drupork  

h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

V rozsahu působnosti územního plánování jsou zohledněny a patřičně do návrhu ÚP 
promítnuty požadavky civilní ochrany, ochrany před povodněmi, požární ochrany a dále i 
zájmy obrany státu 

Na řešeném území se nacházejí a jsou zakreslena a respektována:  

  poddolované území s názvem Staré Město u Moravské Třebové č. 3923 a 1x v 
lokalitě Petrušov č. 4394 

 

i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a zájmů a problémů v území 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo sesuvná území. Je dbáno na ochranu ZPF. Je 
navrženo doplnění technické infrastruktury. Je vymezena plocha pro občanské vybavení 
komerční v Petrušově.  
 

j) Požadavky na vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo 
rozvojové ose 

Při zpracování návrhu ÚP bylo zastavěné území stanoveno dle podkladů z KÚ Svitavy k 
1.1.2010. 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 

využití územní studií 

V ÚP je vymezena lokalita Z1 ve které je uloženo zpracování územní studie.  

 
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 

změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Nebyly stanoveny zadáním ani nevyplynuly z řešení ÚP.   
 

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

Vzhledem k tomu, že dotčený orgán tento předmětný požadavek neuplatnil a vyloučil 
významný vliv na EVL a ptačí oblast, není posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území 
provedeno. 
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n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 

Nebyl zadáním požadován. 

 
o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Textová a výkresová část je vypracována dle požadavku zadání ÚP.  

 

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
 
Východiskem pro ÚP bylo úplné a komplexní poznání řešeného území, jeho dispozic, limitů a 
rozvojových potřeb. Bylo snahou navrhnout ideální koncepci rozvoje území ve všech jeho 
složkách, včetně ochrany hodnot jak zastavěného, tak i nezastavěného území, přírody a 
krajiny. Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce novou zástavbu 
pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo 
větších zahradách. 
Zájmem obce je vymezit rozvojové plochy – zastavitelná území pro rozvoj bytové zástavby, 
pro výrobu a skladování, pro občanské vybavení. Vzhledem ke konfiguraci terénu a 
omezením daným přírodními prvky území jsou hlavní rozvojové plochy vymezeny 
v návaznosti na jižní část zastavěného území ve Starém Městě a na proluky podél silnice. 
V Radišově pak je navržena pro bydlení plocha přestavby na okraji zastavěného území u 
silnice. V Bílé Studni je navržena plocha mezi stávající zástavbou pro bydlení. V Petrušově 
je navržena plocha přestavby pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední u 
silnice a na jihu Petrušova pak plocha smíšená obytná rekreační. 

Bydlení  
BH – bydlení v bytových domech 
V obci jsou plochy s bytovými domy v malé míře zastoupeny. Nové plochy pro bytové domy 
nejsou již vymezovány.  
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské  
V obci se nacházejí již plochy s novější zástavbou rodinných domů a na ně navazují 
vymezené plochy Z1 a P 1. 
SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
V obci převažuje bydlení v rodinných domcích. Bytový fond v obci vychází z velké části z 
původní historické zástavby, tvořené tradičními statky a chalupami, realizované většinou do 
roku 1938. Je zde i velký podíl novější a nové obytné zástavby. Řada stávajících domů byla 
opravena nebo přebudována. 
Pro plochy SV – plochy smíšené obytné – venkovské jsou vymezeny plochy Z2 proluka u 
silnice II/36820 ve Starém Městě, Z3 v Bílé Studni a plocha přestavby P4 v Radišově. Dále je 
možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona vč. 
navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy 
v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy smíšené 
obytné – venkovské.  
SR – plochy smíšené obytné – rekreační se nacházejí v místní části Petrušov a je 
vymezena plocha Z5. 
 

Občanské vybavení:  

Za vyšší občanskou vybaveností budou obyvatelé dojíždět do blízké Moravské Třebové a 
Svitav. 
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OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
V obci se nachází objekt Obecního úřadu s  hasičskou zbrojnicí, která byla již rozšířena, 
kulturní dům se sálem, obecní knihovna, Mateřská škola, Základní škola, Čěská Pošta s.p. 
Dále je zde kostel ve Starém Městě a kaple v Radišově. 
Zdravotnická zařízení, domov důchodců ani dům pečovatelské služby se v obci nenacházejí, 
občanům slouží ordinace praktických lékařů v obci, další zdravotnická zařízení využívají 
v Moravské Třebové a Svitavách. 
Nové plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura nejsou vymezovány.  
OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
Nachází ve středu obce a obsahuje prodejnu smíšeného zboží , restauraci a kulturní dům se 
sálem.  
Nová plocha OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední je vymezována 
jako plocha přestavby P 5 v místní části Petrušov. 
OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
Ve Starém Městě se nachází sportovní areál u letiště. Nové plochy již nejsou vymezovány.  
OH – Občanské vybavení - hřbitovy 
Občanské vybavení – hřbitov se v obci nachází u silnice II/368 v jižní části Starého Města.  
Výroba:  
VL - Výroba a skladování – lehký průmysl  
Lehký průmysl je v obci zastoupený firmou Jessgrove CZ s.r.o. Staré Město, která se zabývá 
prodejem podšívkových tkanin.  
Nové plochy VL nejsou vymezovány.  
VD - Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Jako plochy VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba je navržena lokalita  
Z 6, která zahrnuje i plochu ZO. 
VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba 
Zemědělská výroba je v obci zastoupena firmou AGRONA Staré Město a.s., provozující 

rostlinnou a živočišnou výrobu, firmou MOKUST a.s. Staré Město – výrobna krmných 
směsí pro hospodářská zvířata a dále firma DRUPORK a.s. Svitavy provozující zde 

nevyhovující výkrmnu prasat, kterou ÚP určuje k vymístění vzhledem k narušování čistoty 
ovzduší a zápachu. 
Nové plochy VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba nejsou vymezeny. 
Veřejná prostranství:  

Plochy veřejných prostranství PV jsou samostatně vymezeny pouze jako plocha Z4. 
Plochy PV jsou zastoupeny v blízkosti místních komunikací v Radišově, v centru Starého 
Města a jsou uvažována také v rámci rezervy pro bydlení, plochy R1.  

Rekreace:  
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci stávající jsou v místní části Petrušov a v chatové osadě 
Zlatník. Nové plochy RI územní plán nevymezuje.  

Sídelní zeleň:  

Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou samostatně vymezeny pouze 
jako plocha Z7. Veřejná zeleň je také součástí dalších funkčních ploch (v rámci přípustného 
využití).  

Plochy zeleně přírodní ZP jsou vymezeny v segmentech územního systému ekologické 
stability procházejících zastavěným územím popř. v návaznosti na ÚSES. 

Plochy zeleně soukromé ZS jsou samostatně vymezeny, zejména pokud se jedná o velké 
celky a pokud tato zeleň dotváří specifický obraz urbanisticky významných prvků.   

Plochy zeleně ochranné a izolační ZO jsou vymezeny jako pás zeleně oddělující plochy Z6 
a Z2 a P4 od silnic.   

Významnou sídlení zeleň tvoří zeleň stávajícího hřbitova - plocha OH.  
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Sídelní zeleň je nutno chránit a rozvíjet i v případech, kdy pro ni není vymezena samostatná 
plocha a vyskytuje se (popř. je navržena) v rámci ostatních funkčních ploch.  
Koncepce řešení krajiny 

Koncepce řešení krajiny je především založena na ochraně krajinného rázu, ochraně a 
posílení prvků vytvářejících obraz krajiny (nezastavěné horizonty, aleje, panoramata sídel, 
uplatnění přírodních a stavebních dominant, cestní síť v krajině s výsadbami) a na uplatnění 
návrhu územního systému ekologické stability včetně tzv. interakčních prvků. Součástí 
koncepce řešení krajiny je ochrana půdy proti vodní a větrné erozi. 

Vlastní řešení krajiny se do územního plánu promítá rozdělením nezastavěného území na 
jednotlivé plochy nezastavěného území a stanovením podmínek využití pro tyto plochy (viz 
kap. 6 textové části Územního plánu Staré Město).  

Územní plán vymezuje plochy biocenter lokální úrovně jako plochy nezastavěného území 
přírodního - NP; biocentra regionální a lokální jsou vymezena pouze hranicemi na 
stávajících plochách; bez vlastního plošného vymezení jsou interakční prvky ÚSES. Pro 
biologickou diverzitu krajiny, její stabilitu a celkový obraz mají velký význam plochy smíšené 
nezastavěného území vymezené tímto územním plánem jako plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSpz); biokoridory nadregionální, 
regionální a lokální mimo les, v nichž jsou složky přírodní a zemědělské ve vyrovnaném 
poměru. Ve stabilizovaných plochách NSpz se sleduje přechod k extenzivnímu způsobu 
hospodaření; není zde vyloučen chov zvěře ve vyhrazených oborách. Jsou navrženy plochy 
NSpz za severní hranicí zastavěného území Staré Město, kde mají retenční a 
protipovodňovou funkci. 

Možnost vývoje obrazu krajiny je dále pozitivně ovlivněna návrhem zatravnění. Zatravnění 
s interakčními prvky se navrhuje všude tam, kde je půda ohrožena vodní erozí a 
splachováním zeminy, zejména. Zatravnění a interakční prvky tak zároveň přispívají k 
zajištění protipovodňové ochrany pro širší území – zadržení vody v území na horních 
úsecích toků.  

Obraz krajiny je dotvářen také plochami zemědělské půdy, jejichž přirozenou součástí jsou 
remízky, meze, neobhospodařované ostrůvky, solitérní stromy a skupiny keřů, polní cesty. 

Prostupnost krajiny je podstatně zvýšena obnovou účelových komunikací – vesměs jde o 
obnovu zaniklých polních cest, jejichž parcely jsou nadále zaneseny v katastru nemovitostí a 
jsou proto uvedeny v územním plánu jako stav. Kromě významu pro dopravní obsluhu území 
a rekreační využití má obnova cest také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti 
vodní a větrné erozi.  Aspekt protierozních opatření musí být promítnut do technického 
řešení cest – jejich odvodnění bude provedeno zatravněnými příkopy s výsadbami. 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
V obci v naprosté většině převažují rodinné domy. V obci se nachází: 
 

-       domy celkem 292 
-       domy obydlené  245 
-       RD 238 
-       bytové domy  3 
-       celkem bytů  370 
-       obydlené byty  307 
-        byty v bytových domech  14   

 
Vyhodnocení účelnosti vymezení zastavitelných ploch vychází ze vzdálenosti 5 km od obce 
s rozšířenou působností Moravské Třebové. Dopravní spojení a dostupné občanské 
vybavení v Moravské Třebové vytváří požadavky na výstavbu bydlení v rodinných domech 
v obci Staré Město. Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce Staré 
Město (v hranicích, které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu pouze 
v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo větších 
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zahradách. Navrhovaná výstavba RD je umístěna do okrajových částí obce. 

Obec se nachází v krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace dle ZÚR Pk. 

 
Návržené zastavitelní plochy pro bydlení v RD 
Lokalita Z1………………………. 7,59 ha 
Lokalita Z2 ……………………… 2,89 ha 
Lokalita Z3………………………. 1,83 ha  
Celkem          12,31 ha 
 
Odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Požadavky vycházející z demografického vývoje …………….      50 RD 
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití …………………..      15 RD 
Požadavky vyplývající z polohy obce v návaznosti na Moravskou Třebovou 35 RD 
 
Plocha pro bydlení v RD cca 1200 m2 x 100 RD = 120 000 m2 
Rezerva 10% 12 000 m2 
Plocha vymezená pro bydlení celkem 12,31 ha 
Potřeba ploch pro bydlení                    12,00 ha 

Odhad potřebnost zastavitelných ploch pro bydlení v RD byl podložen dílčími odbornými 
analýzami a je vyhovující. 

Hodnoty kulturní a historické 

První písemná zmínka o Starém Městě se datuje již roku1234.  

V  katastru obce jsou  evidovány nemovité kulturní památky a další objekty  vykazující 
památkové hodnoty, které nejsou zapsány v ÚSKP ČR. 

Kulturní památky v obci: 

Staré Město:                                                      

-  kostel sv. Kateřiny se hřbitovní zdí a křížem, součástí areálu je též 

   kaple sv. Kříže na hřbitově a malá kalvárie u kostela     r.č. 27764/6-3329 

-  krucifix u silnice k Radišovu        r.č. 27847/6-3334 

-  socha sv. Jana Nepomuckého  ( u kostela )      r.č. 86874/6-3332 

-  výšinné opevněné sídliště – hradiště, archeologické stopy( vrch Dubina ) r.č. 46092/6-3337 

-  fara č.p. 4          r.č. 24374/6-3335 

Radišov: 

 -  kaple sv. Rocha         r.č. 50949/6-6189 

 -  sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého     r.č. 20107/6-3333 

Architektonické soubory staveb a drobné architektury, které nejsou zapsány  

v ÚSKP ČR: 

- kříže a boží muka na celém správním území obce  

Radišov: 

- památník 1. světové války 

Petrušov :  

- památník 1. světové války 

Celé správní území obce Staré Město je územím s archeologickými nálezy, což vyplývá z 
toho, že obec je trvale osídlena od 13. století. Stavební činnost na území s archeologickými 
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nálezy řeší § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o stát. památkové péči, ve  znění pozdějších 
předpisů a rovněž Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 
99/2000 Sb., m. s. se všemi důsledky z jejich výkladu plynoucími. Každý archeologický 
nález, k němuž by mohlo dojít při přípravě nebo provádění staveb (mimo záchranný 
archeologický výzkum) je nutné řešit podle § 23 zák. č. 20/1987 Sb., o stát. památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, týkající se archeologických nálezů. Vymezeno je ÚAN II. Součástí 
každého projektu, který předpokládá realizaci zemních prací zasahujících do hloubky větší 
než 0,25 m pod stávající úroveň terénu, musí být i jeho posouzení organizací oprávněnou 
k provádění archeologických výzkumů v daném regionu. 
 

Hodnoty přírodní 

Ochrana přírody a krajiny 

V řešeném území se nacházejí VKP 09131 Louka na Horním konci, VKP 09117 Zlatník, VKP 
09115 Louka s Opučníkem, VKP 09096 Ospitský potok, VKP 09135 Niva Petrušovského 
potoka, VKP 09133 Louka v Petrušově, VKP 09119 U myslivců a VKP 09134 Mezofilní 
louka.  
Dále se zde nachází Přírodní památka (PP) Hradisko. V ochranném pásmu přírodní památky 
(t.j. do 50 m od její hranice) lze dle ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění, realizovat stavební činnosti, terénní a 
vodohospodářské úpravy, používat chemické prostředky a měnit kultury pozemků pouze se 
souhlasem orgánu ochrany přírody – krajského úřadu. V samotném zvláště chráněném 
území není možné provádět takové činnosti, které by vedly ke změně nebo poškození 
přírodní památky nebo provádět takové hospodářské využívání památky, které by 
znamenalo její poškození (§ 36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). 
Jsou respektovány i další přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a 
vodní plochy a toky. Chráněna je také významná solitérní zeleň dotvářející obraz sídla. 
Rozsah ploch sídelní zeleně nelze redukovat. 
 

Územní systém ekologické stability 

V ÚP Staré Město je zapracováno Sjednocení okresní sítě lokálních územních systémů 
ekologické stability, zpracovatel Low a spol. s r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a 
vesnici, Brno s.r.o 2000 kde lze v případě potřeby nalézt veškeré podrobnosti. 
Situování jednotlivých prvků ÚSES je zakresleno ve výkresech. V zastavěné části obce se 
nachází kvalitní vysoká zeleň zejména podél komunikací na veřejných prostranstvích. Lesy 
představují menší část katastru celé obce – 641 ha a nacházejí se především na k.ú. 
Petrušov a na jihu  k.ú. Staré Město u Moravské Třebové. 
 
 

RBC 394 

 

Třebovské 
hradisko 

Přírodní památka Hradisko, suťové bikové bučiny a habřiny s výrazným 
zastoupením rostlinných druhů hájů a suťových lesů 

Návrh : Nepůvodní porosty jehličnatých dřevin postupně nahradit dřevinami podle 
odpovídajícího STG. 

 

RBC 431 

 

Vysoký vrch 
Vysoký vrch 

 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 40,00 ha.  Jádro porostu tvoří vyspělý bukový porost, 
okolní porosty pak výhradně smrk. 

Návrh : Rozšířit funkční jádro, okolní smrkové porosty nahradit původními bukovými 
porosty. 

 

RBC 1745 

 

Zlatník  

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 49, 70 ha. Většinou smrkové 
porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými listnatými dřevinami. 
Většinou smrkové porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými 
listnatými dřevinami. 

Návrh : Podpora listnáčů, přirozené zmlazení, změnit dřevinnou  podle 
odpovídajícího STG. 
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LBC  

 

U kapličky 

BC v k.ú. Radišov, plocha 3,02 ha. Jádro BC tvoří malé lesíky, část je na TTP. 
Okraje lesů  náletové listnáče. 

Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG , na TTP je navrženo 
zalesnění 

 

LBC 

 

Nad rybníky 

BC v k.ú. Radišov, plocha 5,64 ha. Jehličnaté dřeviny na okrajích s náletovými 
dřevinami   

Návrh: Založit biocentrum podle odpovídajícího STG 

 

LBC 

 

U Třebařova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,08 ha. Vodní tok, orná půda 

Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG s břehovými porosty. 

 

LBC 

 

Pod 
Třebovským 
kopcem 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 5,85 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu, vodní 
tok. 

Návrh: Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC 

 

U Petrušova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,66 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh: Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC  

 

U Dětřichova 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha Vodní tok a orná půda 

Návrh : Založit biocentrum podle odpovídajícího STG s břehovými porosty. 

LBC 

 

 
Radišov 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,65 ha. Většinou smrkové 
porosty , lemové pásmo při okrajích lesa je tvořeno náletovými listnatými dřevinami. 

Návrh : Podpora listnáčů, přirozené zmlazení, změnit dřevinnou  podle 
odpovídajícího STG. 

 

LBC  

 

Staroměstská  

 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,40 ha Vodní tok, louky a 
pastviny s kvalitními  porosty hydrofilní květeny 

Návrh : Rozšíření BC a doplnění druhové skladby dle příslušného STG. Cílem je 
vytvoření BC s vodním tokem, břehovými porosty a kvalitními loukami. 

 

LBC  

 

Bílá Studně  

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha. Jádro porostu tvoří 
smrkové porosty. Ekoton doplněn náletovými dřevinami. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC  

 

Bílý potok 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,70 ha. Porosty olše, buku, 
habru, příměs smrku a jedle. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC 

 

Sušice 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 3,00 ha. Lesní BC vložené na 
NRBK K 923  tvořené   porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh : Smrkové porosty nahradit původními dřevinami. 

 

LBC 

 

U Sušice 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,85 ha. Vložené BC na NRBK 
K 93. Náletové dřeviny, keřové patro 

Návrh : Ponechat přirozenému vývoji bez hospodářských zásahů. 

 

LBC  

 

Dubina 

BC v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, plocha 4,80 ha. Část porostu je tvořena 
kvalitním porostem buku, zbytek je tvořen porosty smrku, borovice a modřínu. 

Návrh : Zavádění autochtonních listnáčů do dřevinné skladby (dub, lípa, habr), 
zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 

 

LBC 

 

Hájená 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 3,40 ha. Olšové a vrbové porosty, kvalitní porosty 
hydrofilní květeny v okolí vodní nádrže 

Návrh : Na části plochy založit porost dle odpovídajícího STG lesního typu, část BC 
lokalizovaného na EVKP ponechat jako BC lučního typu. 

  

Dolní místo 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 5,45 ha. Olšové porosty, neupravená část Ospitského 
potoka. Okolní louky kvalitní louky s hydrofilní květenou. 
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LBC Návrh :Zachovat stávající stav 

 

LBC 

 

U tří orlů 

BC v k.ú. Petrušov, plocha 5,90 ha. Vložené lesní BC na NRBK K 92 převážně 
smrkové porosty 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvýšit prostorovou diferenciaci porostu, 
náhrada smrkových porostů. 

 

NRBK 

 
92, K 82 - 
Vojenský 

BK v k.ú Petrušov, délka  na řešeném území   1,10  km ,     vegetační typ  mezofilní 
bučiny  -  nutno vymezit           

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů 
dle STG 

 

NRBK    

 

K 93 Uhersko 
K 132  

BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Morabské Třebové, délka    na řešeném území   
4,15 km,   vegetační typ mezofilní hájový , polní trať- nutno vymezit              

Návrh : V polní trati založit na min. parametry NRBK , druhový výběr  dle STG. 
Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK  1 

 
 
 

BK na k.ú. Radišov, délka na řešeném území  1,00 km, částečně funkční  s rybníky 
a vodotečí a navržený v polní trati 

Návrh : Doplnění břehových porostů, podpora listnáčů, při obnově zavádět 
autochtonní listnáče.  Ponechat keřový ekoton. 

 

LBK 1 - 3 

 

       

BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, délka na řešeném území 
0,50 km, částečně funkční  s rybníky a vodotečí a navržený v polní trati 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK  2 

 BK na k.ú. Radišov, Rychnov na Moravě, délka na řešeném území  0,45 km, polní 
trať-nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

:             
LBK  3   

 BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, délka na řešeném území 
1,95  km ,  z velké části funkční  lesní BK          

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK  4 

 BK na k.ú. Radišov, Staré Město u Moravské Třebové, Třebařov, délka 0,50 km, 
polní trať – nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

:              

LBK  5 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,85 km, částečně funkční BK - 
vodní tok, polní trať – nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati a podél vodního toku- břehový porost, autochtonní 
listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK  6   

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,45 km,fFunkční  lesní BK  
s vodním tokem 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů, 
doplnit břehové porosty 

 

LBK 6 - 6 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, Třebařov, délka 0,18 km, funkční  
lesní BK   

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

:             
LBK  7 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,70 km, polní trať a vodní tok  – 
nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro a podél 
vodoteče břehový porost 

 

LBK  7- 7 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,60 km,vodní tok-nutno založit 

Návrh : Založit BK  podél vodoteče břehový porost, doplnit o keřové patro 

 

LBK 8 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 1,95 km, částečně funkční lesní 
BK s vodním tokem v polní trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci 
porostů.Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče. 
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LBK 9 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,65 km, funkční lesní BK s 
vodotečí 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 10 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 1,55 km, částečně funkční lesní 
BK 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 10 - 10 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové, délka 0,95 km, BK navržený v polní 
trati-nutno založit 

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 

LBK 11 

 BK na k.ú. Staré Město u Moravské Třebové,Petrušov,  délka 1,85 km Lesní BK 
nefunkční -  nutno založit 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 12 

 BK na k.ú. délka  1,00 km, Petrušov, částečně funkční lesní BK s vodotečí 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci 
porostů.Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče. 

 

LBK 13 

 BK na k.ú. délka  0,35 km, Petrušov, částečně funkční BK v polní trati s vodotečí 

Návrh : BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče- doplnit břehový 
porost dle    příslušného STG. 

 

LBK 14 

 BK na k.ú. Petrušov, Starý  Maletín, délka 0,12 km, funkční lesní BK 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 15 

 

 BK na k.ú. Petrušov, délka 1,00 km, částečně funkční BK podél vodoteče v polní 
trati 

Návrh : Založit BK v polní trati s břehovým porostem podél vodoteče, doplnění 
břehového porostu s keřovým patrem. 

 

LBK 16 

 

 BK na k.ú. Petrušov, Třebařov, délka  1,25 km, lesní BK nefunkční -  nutno založit 

Návrh :  Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 17  

 BK na k.ú. Petrušov, délka 1,30 km, částečně funkční BK podél vodoteče v lesní  
trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 18 

 BK na k.ú. Petrušov, délka 0,25 km, nutno založit  v lesní  trati 

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 20 

 BK na k.ú. Staré Město  u Moravské Třebové, délka 0,80 km, funkční BK v lesní a 
částečně polní trati  

Návrh : Podpora autochtonních listnáčů. Zvyšovat prostorovou diferenciaci porostů. 

 

LBK 21 

 BK na k.ú. Radišov, délka 0,90 km, částečně funkční BK v polní a lesní trati  

Návrh : Založit BK v polní trati-autochtonní listnáče, doplnit o keřové patro. 

 
Plochy vymezené jako zastavěné území a plochy vymezené jako zastavitelné území 
nejsou součástí ochranné zóny NRBK K 93 a K92 na katastrálním území Staré Město u 
Moravské , Radišov a Petrušov.  

Pozn. vysvětlivky:NRBK – nadregionální biokoridor, RBC – regionální biocentrum. LBC – 
lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor 

Prostorové parametry ÚSES jsou navrženy dle obecných zásad minimálních prostorových 
parametrů - tzn. šířka regionálního biokoridoru na lesních společenstvech 40m, šířka 
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lokálního biokoridoru lesních společenstev 15m, lučních a mokřadních společenstev 20m; 
minimální plocha lokálního biocentra lesních a lučních společenstev 3ha, mokřadů 1ha.  

ÚSES je doplněn tzv. interakčními prvky, což jsou liniové prvky v zemědělské krajině o šířce 
větší než 3m, na řešeném území sledující komunikace, polní cesty a vodní toky. Jedná se o 
stromořadí podél komunikací a břehový porost vodotečí. Na lokální úrovni zprostředkují 
příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinných segmentů, mají významnou 
krajinotvornou a protierozní funkci.  

Obecné zásady péče o prvky ÚSES v řešeném území představuje: 

 uchování a perspektivní obnova přírodě blízkých listnatých smíšených porostů 
na lesních pozemcích, které se v řešeném území vyskytují jen minimálně 

 předržování věku kvalitních výstavků buku, borovice apod. (starší stromy 
poskytují ochranu pro více druhů organismů); 

 maloplošné hospodaření s využitím přirozené obnovy stromů; 

 v blízkosti vodotečí zachovat, podpořit a obnovit břehové porosty olše, vrby, 
jasanu a keřového patra; 

 postupná redukce introdukovaných dřevin;  

 louky podél vodotečí pravidelně kosit (na části území až po odkvětu trav), 
omezovat hnojení; 

 u stojatých vod zachovat litorální mělké pásmo s bažinnými porosty, zajistit 
dostatečný přítok vody dostatečné kvality, podpořit hnízdění ptactva zajištěním 
stabilní hladiny v době hnízdění;  

 hráze osázet vhodnou dřevinou (javorem, olší, jasanem) s keřovým podrostem  
 

Krajinný ráz 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje řadí svým členěním území na oblasti se 
shodným krajinným typem řešené území do tzv. krajiny zemědělské, lesozemědělské a lesní 
krajina je tvořena z převážné většiny zemědělskými plochami a lesy. 

Jedná se o území s intenzívní zemědělskou výrobou a s vysokým procentem zornění a 
s minimálním rozsahem zachovalých přírodních segmentů. 

Krajina v obci je intenzívně využívaná k zemědělskému hospodaření. Jedná se o 
Moravskotřebovskou pahorkatinu, tedy klimatickou oblast mírně teplou. Řešené území patří 
mezi dobře zavlažované oblasti průměrnými ročními srážkami 820mm srážek. Hospodaří 
zde AGRONA Staré Město a.s. a soukromí zemědělci. 

Stávající ÚSES je nefunkční. Území není zařazeno do zóny zvýšené péče o krajinu. 

V minulosti došlo k vytvoření pozemků v rámci maximalizačních snah, které vedly v mnoha 
případech ke škodám a nepřinesly ani zemědělské výrobě předpokládaný prospěch. 

Krajinná zóna je řešena dle zpracovaného místního ÚSES, který byl zapracován do ÚP 
Staré Město. 

Vodní plochy a toky, ochrana vodních zdrojů 
 
Plochy W - Vodní a vodohospodářské jsou v obci zastoupeny především  několika drobnými 
vodními toky a melioračními kanály. 

Vodní toky 
Celé katastrální území obce spadá do oblasti povodí Moravy. Zájmovým územím protéká 
několik drobných vodních toků a melioračních kanálů. 
Severní část území spadá do povodí Radišovského potoka. 
Jižní část území spadá do povodí Bílého potoka a jeho přítoků. Bílý potok je v úseku mezi 
Starým Městem a Dětřichovem regulovaný, v úseku, kde protéká podél lesa, se koryto 
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nachází v přírodním stavu. 
Území kolem místní části Petrušov spadá do povodí Třebařovského a Ospicského potoka, 
které jsou ve správě Povodí Moravy s.p. 
 
Vodní plochy 
U severní katastrální hranice v místě, kde Radišovský potok vytéká do k.ú. Rychnov na 
Moravě je vybudována soustava dvou rybníků o celkové ploše cca 1,5 ha, které jsou 
v soukromém vlastnictví a slouží k rybochovným účelům. 
V místě, kde Třebařovský potok překračuje katastrální hranici s k.ú. Třebařov je vybudován 
průtočný rybník o ploše cca 1,3 ha, který je v rovněž rybochovný a v soukromém vlastnictví. 
V každé z obcí Radišov a Petrušov se nacházejí dvě malé vodní plochy o výměře do 500 m2.  
Zmírnění povrchového odtoku je třeba posuzovat při provádění komplexních pozemkových 
úprav a v rámci doplnění systémů USES, nikoli prostými zkapacitněními koryta. Řešení 
přísunu prvků N, P, K, do vodních toků je nutno řešit pozemkovými úpravami a celkovou 
koncepcí likvidace odpadních vod v povodí. 
Problémy inundačního charakteru se v zájmovém území nevyskytují. Mírné nebezpečí hrozí 
u toků v místě propustků a mostků a to z důvodu nedostatečné průtočné kapacity těchto 
objektů. 
Podle z.č. 460/2004 Sb. – úplné znění zákona č. 114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny 
jak vyplývá ze všech provedených změn“, jsou vodní toky a břehové porosty významnými 
krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. Případné zásahy do nich je třeba 
omezit na nejnutnější míru. 
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách toků pro 
možnost užívání volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry dle vyhl. 
MLVH č. 19/1978 Sb., § 11, odst. 1. a), b) a seznam celostátně platných limitů využití území 
vydaném Ústavem územního rozvoje Brno v r. 1995 (část 1.7.801.). 
Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem, aby odtokové poměry 
z povrchu urbanizovaného území byly srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. 
odtok ve stejném množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových poměrů níže na tocích. Doporučujeme možnost hydrogeologického posouzení 
likvidace neznečištěných dešťových vod vsakem do podloží. 
Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u toků apod. doporučujeme 
projednávat přímo s patřičným závodem správce toku.                

Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo II. stupně MTČH 1,3 a 4. Je nutno 
dodržovat zásady ochrany vod platné v těchto ochranných pásmech. Provozovatel vodovodu 
provádí pravidelně kompletní rozbory jímané vody, v posledních letech se koncentrace 
dusičnanů pohybuje kolem 50 mg/l. 

Záplavové území 

V řešeném území není stanoveno záplavové území.  

Za účelem zadržení vody v krajině, zabránění vodní erozi půdy a zrychlenému odtoku při 
přívalových srážkách budou realizována následující opatření:   

- doplnění protierozních liniových prvků na plochách NZ (meze, polní cesty 
s travnatými břehy, travnaté průlehy, zatravňovací pásy a jejich ozelenění dřevinami 
přirozeného charakteru;  

- rozšíření zatravněných ploch zejména v terénních depresích směřujících k zástavbě 
a na svazích s vyšším sklonem; zatravnění ploch určených k chovu zvěře v oborách; 

- změna organizace půdního fondu a využití vhodných způsobů obhospodařování; 
zatravnění  

- realizace revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině; 

Pozemky a stavby v zastavitelných a přestavbových plochách budou chráněny navrženými 
opatřeními proti zaplavení. Systém opatření bude součástí dokumentace pro územní řízení, 
popř. bude odůvodněna nepotřebnost takového opatření. 
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V rámci zastavitelných a přestavbových ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry 
z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby 
nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů.  

Dle ust. § 49 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, v platném znění a 
vyhl. č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činnosti související se správou vodních toků, je pro potřeby správy a údržby 
vodních toků nutné zachovávat po obou stranách toku volný nezastavěný manipulační pruh 
v předepsaných šířkách - u významného vodního toku činí šířka manipulačního pruhu 8 m od 
břehové čáry. 

Při návrzích oprav je třeba přiměřeně respektovat stávající břehové porosty a stávající 
převážně přírodní charakter koryt jednotlivých vodotečí jako významný krajinotvorný prvek. 
Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u toků apod. doporučujeme 
projednávat přímo s patřičným závodem správce toku. 
 

Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

 

DS – Dopravní infrastruktura – silniční 
Silnice 
Severní částí řešeného území probíhá dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk) vymezený koridor veřejně prospěšné dopravní stavby rychlostní komunikace R35 
VD1 pro případné korekce trasy a související investice. 
Dále je vymezen koridor veřejně prospěšné dopravní stavby rychlostní komunikace R43 VD2 
pro případné korekce trasy a související investice. 
Dále řešeným územím prochází silnice III/36820.  
Případné další úpravy těchto silnic nepřesáhnou hranice ochranných pásem. Dojde pouze ke 
směrovým a částečně šířkovým úpravám, tak jak je umožňuje stávající zástavba.  
Doplnění místních komunikací pro napojení navrhovaných lokalit je možné v rámci 
přípustného využití zastavitelných ploch.  
 
Obecné požadavky na řešení koncepce dopravy jsou tato: 

 Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou 
zástavbu 

 Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních 
komunikací se silniční sítí 

 Nové křižovatky je třeba navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry 

 Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací 
 
Místní komunikace 
Hlavní komunikací, sloužící dopravní obsluze v obci, je průtah státní silnice II. a III. třídy, 
většina obce se rozkládá právě kolem těchto průtahů. Na státní silnice navazují místní 
komunikace různé délky a různých parametrů. Je třeba počítat s jejich technickou úpravou a 
zejména stavební úpravou spočívající v podchycení povrchových vod, aby nedocházelo 
k jejich vytékání na silniční pozemky, dále počítat s opatřením spočívajícím ve zlepšení 
rozhledových poměrů těchto komunikací.  
Účelové komunikace 
Účelové komunikace se v obci nacházejí v úměrném rozsahu. Většina účelových komunikací 
má vzhledem k jejich délkám a malé frekvenci vyžívání nezpevněný povrch. 
Parkovací plochy 
Parkování je většinou na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací a na 
veřejných parkovištích. Více parkovacích stání se v obci nachází v prostoru návsi. Parkovací 
stání o dostatečné kapacitě jsou počítána zejména u objektů občanského využití a u objektů 
drobné a zemědělské výroby a na jejich pozemcích. 
Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastních pozemcích, což bude i nadále 
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zachováno. Garáže ve větším počtu (řadové apod.) se v obci nenacházejí. 
Hromadná doprava osob  
Hromadná doprava osob je realizována linkami ČSAD. V obci jsou autobusové zastávky a 
pro dopravu obyvatel slouží také trať ČD č. 262 s nádražím v Moravské Třebové. 
CT - Cyklostezky, cyklotrasy 
Starým Městem prochází celá řada značených cyklotras – po všech silnicích II. a III. třídy. 
ÚP vymezuje cyklostezku dle výkresové části. V zastavěném území je třeba vymezit 
dostatečný prostor pro cyklistickou dopravu. Mimo zastavěné území, kde není možné 
vybudovat samostatné cyklostezky, je třeba upravit silnici na odpovídající kategorii, zajišťující 
širší krajnicí cyklistům bezpečnější provoz.  
DZ – Dopravní infrastruktura – drážní  
Jihozápadní částí řešeného území prochází stávající regionální železniční trať ČD č. 262 
Třebovice v Čechách – Chornice. Nové plochy DZ ÚP nevymezuje.  
DL – Dopravní infrastruktura – letecká  
Na řešeném území obce se nachází Veřejné vnitrostátní letiště Staré Město – Moravská 
Třebová. Je vymezena plocha Z10 pro rozšíření jeho infrastruktury. Celé správní území leží 
OP letiště a radiolokačního prostředku Letiště Polička. 
DV – Dopravní infrastruktura – vodní   
Z k.ú. Kunčina přichází na k.ú. Radišov a k.ú. Staré Město u Moravské Třebové výhledová 
trasa průplavu D – O – L dále na k.ú. Dětřichov u Moravské Třebové, pro kterou vymezuje 
ÚP územní rezervu R 4. 
 

Vodní hospodářství  
Vodovod 

Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze „ Skupinového vodovodu „Moravskotřebovska“, 
který je v místní části majetkem obce, ale provoz zajišťuje VHOS a.s. Moravská Třebová. 

Staré Město a spádové obce jsou zásobovány ze zdroje vrtu Kunčina M-1, odkud je voda 
čerpána do úpravny vody o výkonu Q=20l/s. Jímaná voda je hygienicky zabezpečována 
plynným chlórem. Z  ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Staré Město, o 
objemu 2x75 + 250 m3 s max. hladinou 439,09 m.n.m. 

Rozvod vody z vodojemu je gravitační, potrubí převážné světlosti DN 100 a 80 mm. Vodovod 
zásobuje vlastní obec Staré Město, včetně části Bílá Studně, Radišov a samostatnou obec 
Dětřichov u Moravské Třebové. Petrušov je zásobován vodou z jednotlivých domovních 
studní. 

Rozvodné řady vodovodní sítě nejsou v dobrém technickém stavu. 

Stávající spotřeba vody 

Čl. IV – Výpočet spotřeby vody pro bytový fond 

-     500 obyvatel á 150 l/os.den-1                                                                        75 000 l.den-1                                                                   

-     502 obyvatel á 280 l/os.den-1                                                                      140 560 l.den-1      

    celkem                                                                                                           215 560 l.den-1                                                                    

Čl. V.  Odst. 4 – snížení o 20%                                                                        -  43 112 l.den-1                                                                    

      Celkem                                                                                                          72 448 l.den-1                                                                                                                                                                        

Čl. V  – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost 

-    1002 obyvatel á 30 l/os.den-1                                                                  30 060 l.den-1    

-    mateřská škola 30 dětí á 60 l/dítě. den-1                    1 800 l.den-1                                                                  

-    základní škola 30 žáků á 25 l/žák. den-1                       750 l.den-1     

-    školní jídelna 60 jídel á 25 l/1 jídlo                1 500 l.den-1      
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-    2 x restaurace max. 150 jídel denně á 25 l/1 jídlo      3 750 l.den-1  

-    4 x zaměstnanci   á 450 l/os.den-1          1 800 l.den-1                                                 

- pošta, obchod – 4 zaměstnanci á 60 l/os.den-1                                           240 l.den-1             

- zdravotní středisko 20 ošetření á 40 l/ošetření.den-1                     800 l.den-1       

- sportovní areál  55 dní á 10 000 l/den                                                     55 000 l.den-1                                                      

Celkem                                                                                                          95 700 l.den-1      

                                                                                                                                                                                                                     
Čl. VI – Výpočet spotřeby vody pro zemědělskou výrobu  

V obci se nachází areál zemědělské výroby s ustájením zvířat – Drupork, výkrmna prasat.        

Čl. VI – Výpočet spotřeby vody pro pracovníky v zemědělství a průmyslu. 

-        60  zam. - zemědělské družstvo á 120 l/os.den-1                                     4 200 l.den-1    

Celkem                                                                                                              4 200 l.den-1   

Qprům celk. (172 448 + 95 700 + 4 200)                                               272 348 l/den-1   = 3,15 l.s-1 

Qmax den    (172 448 + 95 700 + 4 200) x 1,5                                      408 522 l/den-1   = 4,73 l.s-1 

Qmax hod   408 522 x 1,8                                                                     735 340 l/den-1   = 8,51 l.s-1 

 

Max. denní potřeba vody činí 408 522 l/den-1  tj. 408,52 m3/den-1. 

Stávající vodojem o celkovém objemu 400 m3 tedy pokryje potřebnou rezervu 60% denní 
potřeby vody. 
Systém zásobování zůstane zachován, nově navrhované lokality budou napojeny doplněním 
dnešní sítě o nové úseky, které jsou zakresleny ve výkresové části. V letech 2010 – 2015 
bude v obci probíhat rekonstrukce řadů DN 80, délky 388 m, DN 100, délky 2523 m a DN 
150, délky 30 m. 

Navýšení spotřeby vody s výhledem realizace předpokládané výstavby dle ÚP (185 RD pro 
555 obyvatel, plochy pro výrobu a vybavenost) 

Čl. IV – Výpočet spotřeby vody pro bytový fond 

-    555 obyvatel á 280 l/os.den-1                                                                         155 400 l.den-1                                                                    

      celkem                                                                                                           155 400 l.den-1                                                                    

Čl. V. Odst. 4 – snížení o 20%                                                                           - 31 080 l.den-1                                                                    

      Celkem                                                                                                          124 320 l/den-1    

                                                                 

Čl. V – Výpočet spotřeby vody pro občanskou vybavenost 

-    555 obyvatel á 20 l/os.den-1                                                                             11 100 l.den-1    

      Celkem                                                                                                            11 100 l.den-1      

 Čl. VI – Výpočet spotřeby vody pro zemědělskou výrobu  

 V dohledné době se nepočítá s rozšířením zemědělských provozů.                                                                                                                                                                                                            

Čl. VI – Výpočet spotřeby vody pro pracovníky v zemědělství a průmyslu (odhadovaný 
nárůst) 

-        20 pracovníků á 120 l/os.den-1                                                                        2400 l.den-1    

Celkem                                                                                                                     2400 l.den-1    



ÚP Staré Město 82 

 

Qprům celk.  124 320 + 11 100 + 2 400                     137 820 l/den-1   =  1,60 l.s-1 

Qmax den     (124 320 + 11 100 + 2 400) x 1,5                                206 730 l/den-1   =  2,39 l.s-1 

Qmax hod    206 730  x 1,8                                                              372 114 l/den-1    = 4,31 l.s-1 

Stávající max. denní potřeba vody 408,52 m3/den-1 se při plánovaném nárůstu obyvatel zvýší 
o 206,73 m3/den-1, celkem bude tedy činit 615,25 m3/den-1. 

Stávající vodojem o celkovém objemu 400 m3 tedy pokryje potřebnou rezervu 60% denní 
potřeby vody i při plánovaném nárůstu obyvatel. 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou 
V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje budou využívány ostatní zdroje 
skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky ze všech zdrojů bude nutno  na pití a 
vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.  
Voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje 
NZV – Moravská Třebová – Červená Hospoda, který se nachází ve vzdálenosti cca 7 km, 
v blízkosti obce Linhartice. Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje 
– studny, jako zdroje užitkové vody.  
 
Kanalizace  

Staré Město má vybudovanou dešťovou kanalizaci stáří 30 let, v dobrém stavu. Převážná 
část obyvatel je napojena na splaškovou kanalizaci. Letiště je rovněž napojeno přes dva 
lapoly na kanalizaci. Odpady ze zemědělské výroby jsou zachytávány do jímek a vyváženy.  

Ve Starém Městě proběhla v letech 2010 a 2011výstavba splaškové kanalizační sítě. Při 
jižním okraji intravilánu obce – u Bílého potoka je vybudována ČOV pro 1400 EO, kterou 
tvoří přízemní domek s podzemními železobetonovými nádržemi, ve kterých se nachází 
čerpací jímka, biologické reaktory, kalová a fekální jímka. Na ČOV je napojena celá 
kanalizační síť odvádějící splašky z převážné části obce. Přečištěné splaškové vody jsou 
z ČOV vypouštěny do Bílého potoka. Dešťové vody jsou odváděny stávající dešťovou 
kanalizační sítí do silničních příkopů a povrchových vod. 

Provozovatelem i vlastníkem kanalizace je obec Staré Město. 

Zbývající části řešeného území Staré Město a místní části  Bílá Studně, Petrušov a Radišov 
nemají vybudovanou kanalizaci – splaškové vody jsou likvidovány v septicích a jímkách. 

Stávající kanalizační stoky budou prodlouženy k lokalitám navrhované výstavby. Stávající 
ČOV pro 1400 EO postačí pro čištění splašků při plánovaném nárůstu obyvatel. 

Odpadní vody od zbývajících obyvatel v místních částech Bílá Studně, Petrušov a Radišov 
navrhujeme u stávající zástavby nadále likvidovat na rekonstruovaných stávajících 
nepropustných jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry tak, 
aby vyhověly ČSN 750905 zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u 
septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým 
se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

Dle ekonomických možností je však třeba v těchto částech obce budovat i pro stávající 
objekty domovní biologické aktivační nebo duální anaerobně-aerobní ČOV. 

V lokalitách s navrhovanou novou výstavbou budou odpadní vody likvidovány v domovních 
biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Přečištěné odpadní vody 
z DČOV budou vypouštěny do vod povrchových nebo po provedení hydrogeologického 
průzkumu zasakovány do vod podzemních.  

Stávající kanalizační stoky budou prodlouženy k lokalitám navrhované výstavby. Stávající 
ČOV pro 1400 EO postačí pro čištění splašků při plánovaném nárůstu obyvatel. 

Dešťové vody ze stávající výstavby budou nadále odváděny stávající dešťovou kanalizací. 
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V lokalitách nově navržené výstavby budou dešťové vody přednostně zasakovány. Nebude-li 
možné zasakování, bude zajištěno jejich zadržování a odvádění do povrchových vod 
dešťovou kanalizací. Ke stavbám, ze kterých budou odtékat srážkové vody, bude muset být 
proveden geologický průzkum, který zhodnotí možnost vsakování srážkových vod. V případě 
nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a horninového prostředí v místě prokázané 
geologickým průzkumem, je nutné buď kombinovat vsakování s regulovaným odtokem. 
Regulovaný odtok bude činit maximálně 3 l/s/ha odvodňované plochy, z provozních důvodů 
však min. 0,5 l/s, periodicita přetížení objemu max. 0,2 rok-1.  

Dešťové vody z lokality Z10, kde je plánováno vybudování čerpací stanice pohonných hmot 
pro letadla budou předčištěny v odlučovači ropných látek. Pořizovatel čerpací stanice 
vypracuje plán opatření pro případ havárie, který předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu 
v Moravské Třebové. 

Elektrorozvody 

Obec je napájena el. energií venkovním primárním rozvodným systémem 22 kV. Napájení 
trafostanic v obci je řešeno z linky VN 240 Lanškroun – Moravská Třebová.  

Napájecí bod: rozvodna a transformovna 110/22 kV Lanškroun. 

 záložní napájení rozvodna a transformovna 110/22 kV Moravská Třebová. 

Primární rozvodný systém tvoří odbočky z linky VN 240. Odbočkou z venkovní linky 22 kV 
VN 24 jsou rovněž venkovními přípojkami připojeny transformační stanice TS-SY-0671 Staré 
Město JZD, TS-SY-0295 Staré Město JZD a obec, TS-SY-0923 Staré Město Letiště, TS-SY-
0294 Staré Město RD, TS-SY-0452 Staré Město Bílá Studně a TS-SY-282 Radišov. 
 
Trafostanice VN / NN 
 
K transformaci VN/NN slouží celkem šest transformačních stanic 22/0,4 kV: 
 
Trafostanice   distribuční 

Číslo TS  název     výkon 

TS-SY-0295  Staré Město JZD a obec  400 kVA 
TS-SY-0923  Staré Město Letiště (35% RD) 630 kVA (220 KVA pro RD) 
TS-SY-0294  Staré Město RD   400 kVA 
TS-SY-0452  Staré Město Bílá Studně  160 kVA 
TS-SY-0282  Radišov    160 kVA 
Trafostanice ČEZ,a.s. distribuční  celkem           1340 kVA 
 
Trafostanice   distribuční Dětřichov (bude využita pro napájení lokality Z2 

TS-SY-0778  Dětřichov u Moravské Třebové 160 kVA 
 
Trafostanice   distribuční pro napájení průmyslové oblasti 

Číslo TS  název     výkon 

TS-SY-0671  Staré Město JZD   630 kVA 
TS-SY-0923  Staré Město Letiště (65% prům.) 630 kVA (410 KVA pro průmysl) 
Trafostanice distribuční pro průmysl  celkem  840 kVA 
    
Vzhledem k tomu, že nejsou naměřena maxima zatížení v  transformační stanici, je 
maximální příkon obce stanoven z  instalovaných výkonu v trafostanici VN/NN. 

 

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut: 
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U TRAFOSTANIC ČEZ,A.S.          0,75 PŘI COS FÍ 0,9 
U. TRAFOSTANIC PRO PRŮMYSL         0,6 PŘI COS FÍ 0,95 
 
Příkon distribuce                      P1 = 1340 x 0,75 x 0,9 = 905 kW 
Příkon průmysl                      PP = 840 x 0,60 x 0,95 = 479 kW 

 

Přesnější údaje o zatížení lze získat jedině měřením, které by bylo nutno objednat u 
provozovatele elektrické sítě. 
 
Sekundární rozvod 
Sekundární rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, AC, 50Hz, 
400/230V, kabelovým i venkovním vedením. 
Rozvodná síť je schopna přenést určitý omezený výkon pro připojení nových odběrných 
míst. V trafostanicích VN/NN č. TS-SY- 0671 Staré Město letiště a TS-SY-0452 Staré Město 
Bílá Studně je určitá rezerva výkonu. Tato rezerva může sloužit k připojení několika dalších 
odběrů, případně ke zvýšení příkonu odběrů stávajících. V trafostanicích č. TS-SY-0294 
Staré Město RD, TS-SY-0778 Dětřichov u Moravské Třebové a TS-SY-0282 Radišov již 
rezerva výkonu není.  
 
Nová výstavba 
ÚP obce je zpracována pro navrhované období 15 let. Předpokládá se obytná výstavba,  
současně je uvažována výstavba příslušného běžného občanského vybavení a řemeslných 
provozoven. Lokalita Z4 v blízkosti trafostanice č. TS-SY-0452 Staré Město Bílá Studně a 
lokalita Z5 v blízkosti trafostanice č. TS-SY-0671 Staré Město JZD. 

Plynofikace obce je provedena. 
 
Požadovaný elektrický příkon a jeho zajištění: 
Rozhodujícím faktorem pro výpočet spotřeby elektrické energie je způsob vytápění. 
Vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, je výhledově uvažováno elektrické vytápění z 
15-ti % domácností nových rodinných domků (přímotop nebo akumulace, 12 kW/ domácnost 
soudobě). 
U stávající zástavby je uvažován rovněž postupný přechod na ekologické vytápění. Nové 
elektrické vytápění je výhledově uvažováno z 10-ti % domácností stávajících rodinných 
domků. 
 
Distribuce 
Výpočet požadovaného příkonu pro rodinné domy je proveden samostatně pro stávající a 
samostatně pro navrhovanou zástavbu. 
 
Stávající zástavba: 
Stávající příkon distribuce:           P1I1   905 kW 
 
- výpočet el. vytápění                                   
       ( 238RD x 12kW) x 10%             P1I2                    286 kW 
 
P1 =   STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA    P1I1 + P1I2             1191 kW 
 
Občanská vybavenost: 
- stupeň elektrizace                                                       „C“ 
- max. soudobý el. příkon bytové jednotky           11,- kW 
 
- počet rodinných domků                                           185 ks 
- soudobost           Bn                                                 0,30 
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- výpočet - občanská vybavenost      
       (185RD x 11kW) x 0,30           P2I1                     611 kW 
- výpočet el. vytápění                                   
       (185RD x 12kW) x 15%           P2I2                     65 kW 
 
P2 =   ETAPA VÝSTAVBY PI1 +PI2       676 kW 
 
Průmyslová a řemeslná výroba: 
Stávající provozovny:    P3I1  479 kW 
Nové provozovny v lokalitách Z4 a Z5 
- max. soudobý el. příkon provozoven                       800 kW 
- soudobost           Bn                                                     0,60 
Nové provozovny:    P3I2  480 kW 

P3 =   VÝROBA A SKLADOVÁNÍ                    959 kW               
 
CELKEM DISTRIBUCE v r. 2025 
 PDV = P1 + P2 + P3      2826 kW 

 

Zajištění výhledového příkonu 
Způsob napájení obce systému 22 kV je plně perspektivní a zůstane i nadále nezměněn. 
Zajištění výkonu v napájecích linkách a v napájecích bodech je záležitostí ČEZ,a.s., a není 
předmětem zpracované ÚPD. 
 
Trafostanice VN/NN 
Výhledově požadovaný celkový výkon obce 2826 kW pro distribuci bude zajištěn pomocí 
šesti stávajících trafostanic, trafostanice TS-SY-0778 Dětřichov u Moravské Třebové a jedné 
nové trafostanice umístěné v lokalitě Z1. 
Trafostanice stávající TS-SY-0295 Staré Město JZD a obec bude rekonstruována pro výkon 
do 630 kVA. 
Trafostanice stávající TS-SY-0294 Staré Město RD bude rekonstruována pro výkon do 630 
kVA. 
Trafostanice stávající TS-SY-0452 Staré Město Bílá Studně bude rekonstruována pro výkon 
do 630 kVA. 
Trafostanice stávající TS-SY-0282 Radišov bude rekonstruována pro výkon do 250 kVA. 
Trafostanice stávající TS-SY-0778 Dětřichov u Moravské Třebové bude rekonstruována pro 
výkon do 400 kVA. 
V lokalitě Z1 bude vybudována nová trafostanice o výkonu 630 kVA 
 
Průměrné předpokládané zatížení 1 TS 2826/8 = 353 kW 
Odpovídá hustotě zástavby a podílu elektrického vytápění. 
 
Primární rozvod 
Primární rozvodný systém 22 kV zůstane zachován. 
 
Sekundární rozvod 
V nově vybudované zástavbě bude kabelový. Lokalita Z1 bude napájena kabelové vedení nn 
z nové transformační stanice. Lokalita Z2 bude napájena kabelové vedení nn 
z transformační stanice TS-SY-0778 Dětřichov u Moravské Třebové. Osm navržených 
rodinných domků v lokalitě P4 v Radišově bude připojeno kabelovým vedením ze stávající 
trafostanice TS-SY-0282 Radišov.  
Stávající venkovní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně 
rovněž kabelizována. 
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Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo nadzemního, podzemního vedení a elektrické stanice je třeba dodržovat 
dle platných norem. 
 

Spoje a telekomunikace  
Spoje 
Obcí prochází dálkový telekomunikační kabel. V obci stojí elektrická komunikační zařízení 
mobilních operátorů. 
 
Radioreléové trasy 
Správním územím obce Staré Město prochází provozovaná RR trasa. 
 
Ministerstvo vnitra – komunikační vedení 
Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu komunikačního vedení MO. Celé 
správní území leží v OP letiště a radiolokačního prostředku Letiště Polička. Pro celé správní 
území obce musí být k řízení o umístění staveb zajištěno závazné stanovisko Vojenské 
ubytovací a stavební správy (VUSS) Pardubice. 

Plynovody 

Řešeným územím prochází trasa VTL plynovodu zemního plynu Js 350 – 2,5 ve směru 
Olomouc – Pardubice, ze kterého vycházejí odbočky v jižní části k.ú. Staré Město u 
Moravské Třebové jednak do Moravské Třebové, jednak do Starého Města v profilu Js 100 – 
2,5 směrem ke středisku DRUPORK, kde je umístěna regulační stanice VTL 800/1/2 
s výkonem 800 m3/h zemního plynu při výstupním přetlaku 300 kPa. 

Od RS jsou vedeny STL rozvody plynu po obci Staré Město a dále se vede STL potrubí pro 
obec Dětřichov. 
V současnosti jsou objekty ve Starém Městě  vytápěny zemním plynem, částečně el. energií 
a pevnými palivy. Místní části Radišov, Bílá Studně a Petrušov nejsou a nebudou 
plynofikovány. 
Plynofikací došlo k zásadnímu zlepšení čistoty ovzduší v řešeném území neboť používaná 
pevná paliva jej znečišťují jednak zplodinami, úletem popílku a prachu. Ke znečištění 
životního prostředí dochází i při jejich dopravě a manipulaci. 

Plynovodní přípojky: 
Na plynovod navazují plynovodní přípojky k jednotlivým objektům, které jsou ukončeny 
hlavním uzávěrem plynu a zátkou na hranicích jednotlivých pozemků. Do těchto míst je také 
vyveden signalizační vodič. 
Pro nově vymezené lokality je navrženo prodloužení stávajících STL plynovodních rozvodů. 
 

Odpady   

Komunální odpad je v domácnostech soustřeďován do popelnic, které jsou pravidelně 
vyváženy dle stanovených harmonogramů Technickými službami Moravská Třebová. 
V současné době funguje 2 x ročně mobilní sběrné stanoviště pro velkoobjemový a 
nebezpečný odpad. Pro tříděný odpad jsou kontejnery na plasty, sklo, papír a textil. 

Odstraňování komunálního odpadu i nebezpečného odpadu je zajištěno mimo řešené území. 
Oddělený sběr včetně nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v souladu 
s platnými vyhláškami obce o odpadech. 
TO – Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady nejsou 
dle požadavku obce navrhovány. 

Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, radonové riziko 

Na řešeném území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde 
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stanoveno chráněné ložiskové území.  

V řešeném území jsou evidovány body aktivního sesuvu 2x v lokalitě Moravská Třebová (č. 
4395, 4397), 2x v lokalitě Borušov (č. 4399, 4398) a 1x v lokalitě Petrušov č. 4394. Dále je 
zde plocha poddolovaného území s názvem Staré Město u Moravské Třebové č. 3923 ležící 
v lesním komplexu v  RBC 394 Třebovské hradisko. 

Území bylo hydrogeologicky prozkoumáno. 

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu na různých 
horninových podložích lze očekávat na křídových a permských zvětralinách převážně střední 
radonový index. Území Moravskotřebovské pahorkatiny je poměrně dobře zdokumentováno 
na změřených lokalitách v obci samotné i v okolí, vysoká kategorie radonového rizika nebyla 
v katastru obce doposud zaznamenána. Každý stavební pozemek je nutné posoudit 
individuálně a na základě výsledku je nutno navrhnout opatření proti pronikání radonu 
z podloží. 

Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
jsou územním plánem respektovány v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje. 

Zóny havarijního plánování – požadavky, vyplývající z vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jsou respektovány. Zóny havarijního 
plánování pro přepravu chlóru v sudech, propanbutanu v autocisternách a výbušnin po 
silnicích 2R=200m. se v obci vyskytují a jsou zakresleny ve výkresové části ÚP. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - v obci nebyl vybudován žádný stálý 
úkryt; pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní 
prostory stávající zástavby. Návrhem územního plánu není vymezena plocha pro zřízení 
stálého úkrytu. 
Varování - v  obci je k varování obyvatel využívána siréna na objektu Hasičské zbrojnice, 
obecní rozhlas a kostelní zvon  

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - obyvatele postižené mimořádnou událostí bude v 
případě mimořádné události možno ubytovat v objektu stanoveném Obecním úřadem Staré 
Město. Jako shromaždiště obyvatel bude sloužit prostranství sportovního hřiště v centru 
obce u letiště, ke shromáždění lze využít areálu OÚ, ZŠ, MŠ a kulturního domu, které 
zároveň budou sloužit pro ubytování evakuovaných osob. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci – v řešeném území se nenachází 
žádný sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci; návrhem územního plánu není 
vymezena plocha pro předmětné zařízení. 
Plochy pro zasahující techniku a laboratoře - nacházejí se v centru obce v prostoru 
sportovního areálu u letiště. 

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek – případný únik nebezpečných látek bude řešen 
odvezením kontaminované zeminy mimo území obce. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce - v případě mimořádné události se na 
záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události a v souladu s havarijním 
plánem Pardubického kraje. 

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií a nouzové zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou.  

Pro zásobování elektrickou energií bude na určené objekty připojen mobilní náhradní zdroj 
energie.  

Zásobování pitnou vodou – řešeno v samostatné kapitole 
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Zásobování požární vodou  

Jako zdroj požární vody mohou být využity  požární  hydranty  v obci.  

Pro celé správní území obce musí být k řízení o umístění staveb zajištěno závazné 
stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS) Pardubice. 

 

9.   VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A 
INFORMACE JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 

K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9.1. Výsledky vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, pokud bylo požadováno 
v zadání územního plánu 
 
Zadání ÚP Staré Město  předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřad Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,  který provedl zjišťovací řízení podle § 10, 
odstavce 2 zákona č. 100/2001 Sb. ve stanovisku pod č.j. KrÚ 40537/OŽPZ/PI ze dne 29. 9. 
2009 bylo rozhodnuto, že návrh zadání územního plánu nebude posuzován podle 
citovaného zákona. 
 
9.2. Stanovisko hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných lokalit soustavy 
Natura 2000 

Dle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství orgán ochrany přírody a krajiny vydal stanovisko pod č.j. KrÚ 
40350/2009/0ŽPZ/Sv ze dne 5.8.2009. Z hlediska zvláště chráněných území, navrhovaných 
lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního 
systému ekologické stability nejsou proti návrhu zadání ÚP námitky. V souladu 
s ustanovením § 45h zákona č.114/1992 Sb., lze vyloučit vliv předloženého Návrhu ÚP 
samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
stanovené příslušnými vládními usneseními. 

 

10.   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

10.1 Zemědělský půdní fond 

Struktura využití území a zemědělských pozemků: 

 2474 

 1392 

 0 

 0 

 45 

Ovocné sady (ha)          20 

Trvalé trávní porosty (ha) 242 

Zemědělská půda celkem (ha)       1699 

Lesní půda (ha) 641 
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Vodní plochy (ha)          11 

Zastavěné plochy (ha) 21 

Ostatní plochy (ha) 101 

 

Zemědělská půda představuje  68,7% katastrální rozlohy, z celku zemědělské půdy 
představují orná 81,9 %, trvalé travní porosty14,2 %. 
 
Zdůvodnění řešení z hlediska ochrany ZPF  
Nové rozvojové plochy lze vymezit pouze v návaznosti na zastavěné územní obce. 
Urbanistické vymezení lokalit na bydlení je tedy možné na bonitách č.I, které celé zastavěné 
území obce obklopuje. 
Návrh neruší celistvost půdního fondu, zabírané lokality přímo navazují na současně 
zastavěné území, řešení se netýká zemědělských cest ani důležitých ekologických prvků 
v krajině. 
 
Přehled odnětí půdního fondu  - zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 

Číslo 
lokality 
 
 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový 
zábor 
ZPF  
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
                (ha) 

Investice 
do půdy 
(ha) 
 

Orná 
půda  

Zahrady Ovoc.sady TTP Ostatní 
plochy 

I. II. III. IV. V.  

              

Z1 bydlení 7,59 7,02 - - 0,37 0,20 4,24 3,15 - - - odvodnění 
              

Z2 bydlení 2,89 2,80 0,01 - - 0,08 2,80 - - - - - 
              

Z3 bydlení 1,83 0,44 0,67 - 0,72 - - - 1,83 - - - 
              

Bydlení celkem 12,31 10,26 0,68 - 1,09 0,28 7,04 3,15 1,83 - -  

              

Z5 bydlení, 
rekreace 

0,70 - - - 0,70 - - 0,70 - - - odvodnění 

              

Bydlení, rekreace 
celkem  

0,70 - - - 0,70 - - 0,70 - - - - 

              

Z4 veřejné 
prostranství 

1,24 1,12 - - 0,12 - 1,03 0,21 - - - - 

              

PV – veřejné 
prostranství celkem  

1,24 1,12 - - 0,12 - 1,03 0,21 - - -  

              

Z6 drobná 
výroba 

2,33 2,33 - - - - 2,33 - - - - odvodnění 

              

Drobná výroba celkem  2,33 2,33 - - - - 2,33 - - - -  

              

Z7 zeleň 0,56 0,56 - - - - 0,30 0,26 - - - odvodnění 
              

Zeleň celkem  0,56 0,56 - - - - 0,30 0,26 - - -  

              

Z8 doprav. 
Infrastruktura 
R35 

29,75 27,60 - - 2,15  19,85 4,12 5,78 - - odvodnění 

              

Z9 doprav. 
Infrastruktura 
R43 

- - - - - - - - - - - odvodnění  

              

Doprav. Infrastruktura 
celkem  

29,75 27,60 - - 2,15  19,85 4,12 5,78 - -  
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Z10 vybavenost 
letiště 

0,14 - - - 0,14 - 0,14 - - - - - 

              

Vybavenost letiště 
celkem  

0,14 - - - 0,14 - 0,14 - - - -  

              

Zábor ZPF celkem 47,03 41,87 0,68 - 4,20 0,28 30,69 8,44 7,62 - -  

 

ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU ZPF PRO SILNICI R 35 mimo zastavěné území v k.ú. Staré Město a k.ú. 
Radišov je 29,75 ha 
poznámka: nevyužitá plocha koridoru R 35 bude i nadále sloužit k zemědělské výrobě 

 

ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU ZPF PRO SILNICI R 43 mimo zastavěné území v k.ú. Staré Město je 0,00 ha  
poznámka: řešeným územím prochází pouze malá okrajová část koridoru - nevyužitá plocha koridoru R 43 
bude i nadále sloužit zemědělské výrobě 

 

Přehled odnětí půdního fondu  -  plochy přestavby  (v zastavěném území) 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový 
zábor 
ZPF  
( ha ) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
( ha ) 

Zábor ZPF podle tříd 
ochrany 
                ( ha ) 

Investice do 
půdy 
( ha ) 
 

Orná 
půda 

Zahrady Ovoc.sady TTP Ostatní 
plochy 

I. II. III. IV. V.  

              

P1 bydlení 0,69 0,12 0,49 - - 0,08 0,61 - - - - - 

              

P3 Již realizováno     - - - - - - - - - - - - 

              

P4 bydlení 1,01 - 0,40 - - 0,61 0,40 - - - - - 

              

Bydlení celkem  1,70 - 0,89 - - 0,69 1,01 - - - -  

              

P2 doprav. 
infrastruktura 

vypuštěno - - - - - - - - - - - 

              

Doprav. infrastruktura 
celkem 

vypuštěno - - - - - - - - - -  

              

P5  obč. 
vybavení 

1,91 - - - - 1,91 - - - - - - 

              

Obč. vybavenost 
celkem  

1,91 - - - - 1,91 - - - - -  

              

Zábor ZPF celkem 3,61 0,12 0,89 - - 2,60 1,01 - - - -  

Zemědělské účelové komunikace 

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem územního plánu dotčen. Územní 
plán naopak cestní síť značně rozšiřuje. Je navrhována obnova polních cest. Návrh obnovy 
polních cest nemá s výjimkou hlavních účelových komunikací grafické vyjádření, vytváření 
cest je umožněno v rámci přípustného využití ploch nezastavěného území, lokalizace bude 
upřesněna návrhem pozemkových úprav. Řešení polních cest bude vycházet z požadavků 
na účelné zpřístupnění zemědělských pozemků, na prostupnost krajiny pro pěší a 
cyklistickou dopravu, z požadavků na obnovu funkce polních cest jako prvků redukujících 
vodní a větrnou erozi. Účinné působení polních cest v obrazu krajiny bude dotvářeno jejich 
doplněním o výsadby alejí, které se uplatňují také jako součást územního systému 
ekologické stability. 
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10.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Určující právní normou je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ze dne 3. listopadu 1995. 

Budou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Vymezený koridor rychlostní 
silnice R 35 zasahuje do ochranného pásma lesa. 

Celková výměra lesů a jejich kategorie 
Lesy se v katastru obce nacházejí v menším rozsahu. Největší plochy lesů se nacházejí na 
k.ú. Petrušov a dále v jižní části k.ú. Staré Město. V ostatních částech obce se nacházejí 
pouze malé plochy lesů.  
Celková plocha lesních pozemků v řešeném území je 641ha lesní půdy, což při celkové 
rozloze 2474ha tedy představuje lesnatost pouze 25,91 %. Jedná se převážně o smrkové 
porosty (80 až 90 %), dalšími zastoupenými dřevinami jsou modřín, borovice, buk, bříza, 
olše, javor, jasan, lípa a jedle. Lesy jsou zařazeny do kategorie hospodářských lesů. Lesní 
pozemky v zájmovém území obhospodařují soukromí vlastníci a Lesy ČR s. p., které také 
vykonávají OLH. Vlastnické vztahy v lesních plochách v řešeném území obce Staré Město 
se průběžně upravují a vyvíjejí. Zalesňování v katastru obce není prováděno. Pozemky 
určené k plnění funkcí lesa budou územním plánem částečně dotčeny pro koridor rychlostní 
silnice R 35.  
S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není uvažováno. 
Zásah do OP lesa 
Malá část vymezené plochy Z5 v k.ú. Petrušov zasahuje do OP lesa a před výstavbou zde 
bude muset být požádáno o výjimku z tohoto OP. 

Požadavky na trvalý zábor PUPFL, vyplývající z ÚP 

V řešeném území dochází k dotčení a částečnému záboru PUPFL – lokalita Z 8 a to na 
p.p.č. 1207, 1211, 1199, 1085, 1053, 1058 v k. ú. Radišov a 3522, 3529, 3826, 3827, 3050 
v k.ú. Staré Město u Moravské Třebové a 731, 733/2 v k.ú. Petrušov – celková výměra 
těchto pozemků je 95,72ha. 
 

ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU PUPFL PRO SILNICI R 35 mimo zastavěné území v k.ú. Staré 
Město u Moravské Třebové, k.ú. Radišov je 0,40ha, v k.ú. Petrušov k záboru nedojde.  
poznámka: nevyužitá plocha koridoru R 35 bude i nadále sloužit k lesní výrobě  
 

 

11.   STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A 
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 

ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY ZOHLEDNĚNY 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo dotčeným orgánem Odborem životního 
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje u projednávání „Zadání“ ÚP 
Staré Město požadováno. 

Proto nebylo ani vydáno stanovisko KÚ podle § 50, odst.5.  
 
 

13.   ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 
Veřejné projednání návrhu ÚP Staré Město proběhlo dne 13.04.2015 na OÚ ve Starém 
Městě. Dne 20.04.2015 bylo ukončeno řízení o návrhu ÚP. V rámci řízení o upraveném 
návrhu ÚP Staré Město nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny ze strany veřejnosti žádné 
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námitky, a proto nebylo nutné zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách dle § 53, odst. 1 
stavebního zákona a nebylo nutné tyto návrhy zaslat dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 
 

14.   VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

 
Druhé opakované společné projednání návrhu ÚP Staré Město proběhlo dne 15.02.2015 na 
MěÚ Moravská Třebová. Připomínky mohla uplatnit písemně veřejnost a sousední obce 
v termínu od 28.01.2015 do 15.03.2015. V rámci řízení o upraveném návrhu ÚP Staré Město 
byla ve stanovené lhůtě uplatněna ze strany veřejnosti připomínka Aeroklubu Moravská 
Třebová – viz. kap. 6. 
 
Veřejné projednání návrhu ÚP Staré Město proběhlo dne 13.04.2015 na OÚ ve Starém 
Městě. Dne 20.04.2015 bylo ukončeno řízení o návrhu ÚP. V rámci řízení o upraveném 
návrhu ÚP Staré Město nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny ze strany veřejnosti žádné 
připomínky, a proto nebylo nutné zpracovat návrh vyhodnocení připomínek dle § 53, odst. 1 
stavebního zákona a nebylo nutné tyto návrhy zaslat dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 
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SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP Staré Město 
pozbývá platnosti Územní plán obce Staré Město a právních předpisů, kterými byly 
vyhlášeny jejich závazné části ze dne 23.10.2002. 
 
 
 
Dokumentace ÚP Staré Město, tj. textová a grafická část včetně odůvodnění je v 
souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Staré Město a 
na Městském úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování. 
Dokumentace byla dále poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru 
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu. 
 
 
Poučení: 
 
Proti územnímu plánu Staré Město vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
        

………………………………….                       ………………………………….. 

        
Jarmila Řezníčková     Mgr. Jolana Sejbalová  

starostka obce Staré Město     místostarostka obce Staré Město   

 

 

 

………………………………. 

razítko obce 
 
 
 

Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 


