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I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TŘEBAŘOV 
 
 
1.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
Řešené území je správní území obce Třebařov, které zahrnuje katastrální území Třebařov u Moravské 
Třebové.  

Hranice zastavěného území je totožná s hranicí současně zastavěného území vymezenou schváleným 
územním plánem, vydaným dne 29. 12. 2006 s nabytím účinnosti 15. 1. 2007. 

V rámci změny č. 1 bylo zastavěné území aktualizováno pouze v rámci dotčených ploch a nejbližších vazeb, 
kterých se změna týká. Navržené změny vymezení zastavěného území jsou vyznačeny v grafické části ÚP 
pod následujícími označeními:  

 
ZÚ / ZM/1a  (severní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.6) 
ZÚ / ZM/1b (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 
ZÚ / ZM/1c (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 
ZÚ / ZM/1d (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 

 

Ve zbytku řešeného území byla respektována hranice zastavěného území k výše uvedenému datu. 

Zastavěné území je vymezeno ve výřezech Hlavního výkresu (1A, 1B, 1C) a ve výřezech Výkresu technické a 
dopravní infrastruktury (2A, 2B, 2C). 
 
2.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT 
Základní koncepce rozvoje území je dána platným územním plánem Třebařov. Změnou č. 1 se tato koncepce 
nemění. Změna nebude mít zásadní vliv na dopravní a technickou infrastrukturu. Veškeré návrhové plochy 
navazují na stávající urbánní skelet.  

Změna č. 1 ÚPO Třebařov má za cíl zrušit některé původní návrhové zastavitelné plochy pro bydlení, které 
dosud nebyly zastavěny, jejichž využití bylo vyhodnoceno jako nevhodné a prognóza na navržené využití 
nebyla v nejbližších letech reálná. Místo zrušených ploch byly vytipovány nové návrhové lokality, které zrušené 
plochy nahradí a jejichž plošný rozsah i umístění ve struktuře osídlení více odpovídá reálné potřebě a snáze 
umožní navržené využití.  

Změna č. 1 ÚPO Třebařov řeší umístění celkem 13 návrhových ploch. Označení ploch s rozdílným způsobem 
využití je převzato z platného územního plánu. Číslování změn je v souladu s označením ploch ve schváleném 
zadání.  

Konkrétní vymezené návrhových ploch je uvedeno v kapitole 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ. 

Území obce Třebařov je územím s archeologickými nálezy dle § 22 zák. č. 20/1987 Sb. Každý stavebník je 
povinen svůj záměr v dotčeném území oznámit Archeologickému ústavu v Brně nebo v Praze.  
 
 

3.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Urbanistická koncepce je vyznačena ve výřezech Hlavního výkresu 1A, 1B, 1C. 
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NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Základní urbanistická struktura obce Třebařov je dlouhodobě utvářena geograficko-morfologickými podmínkami a 

historickou zemědělskou tradicí. Změnou č. 1 nedochází k zásadní změně urbanistické koncepce, ale pouze k dílčímu 
doplnění návrhových ploch pro bydlení v místech, kde lze využít stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Zároveň 
byly navrženy ke zrušení jiné plochy pro bydlení v lokalitách, které dosud nebyly zastavěny a jejichž využití není 
v nejbližších letech reálné. Návrhové plochy, vymezené touto změnou v první řadě doplňují tuto strukturu s cílem vymezit 
návrhové plochy pro bydlení individuální venkovského typu (BV).   
 

Návrh urbanistické koncepce:  
• Zachovává kontinuitu vývoje obce v návaznosti na platný územní plán 
• V maximální míře zachovává a navazuje na stávající sídelní strukturu obce, uspořádání zastavitelných ploch je 

řešeno převážně v návaznosti na zastavěné území. 
• Změna č. 1 vymezuje návrhové plochy se smíšeným využitím - bydlení individuální venkovského typu (BV), které 

umožňují širší spektrum činností a aktivit, přináší oživení a zpestření struktury obce. 
• Dosud nevyužité zastavitelné plochy a obtížně využitelné lokality určené dle platného ÚPNSÚ Třebařov pro 

zástavbu jsou navrženy k převedení zpět do ZPF. 
• Dochází k redukci zastavitelných ploch. 
• Nemění se ani nedoplňuje urbanistická koncepce ani systém sídelní zeleně. 

 
 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
ÚZEMNÍCH REZERV 
 
3.1  Zastavitelné plochy: 

Označení 
změny 

Označení rušené 
(návrhové) 
plochy 
s rozdílným 
způsobem 
využití  

Označení 
lokality před 
změnou 

Parcelní čísla 
pozemků, k.ú. 

Výměra 
návrhové 
plochy 
(ha) 

název 
lokality 

Předpokl. 
počet 
rodinných 
domů 

Navržené 
využití území 
po změně 

ZM/1.1 plocha pro 
rekreaci a sport 
(RS)  
 

Z14   p. č. 2684/1, 
2688/2 Třebařov 

0,4063 Pod 
Mlýnským 
rybníkem, 
u zeměď. 
družstva  

3  bydlení 
individuální 
venkovského 
typu (BV)  

ZM/1.1.1 plocha pro 
rekreaci a sport 
(RS) 

Z14  p. č. 4115 
Třebařov 

0,0209 Pod 
Mlýnským 
rybníkem, 
u zeměď. 
družstva 

0  Zeleň veřejně 
přístupná (ZV) 

ZM/1.2 plochy zeleně 
veřejně přístupné 
(ZV) 
 

- p. č. 2689/1, 
2689/2, 2689/3 
Třebařov  

0,1248 Pod 
Mlýnským 
rybníkem, 
u zeměď. 
družstva 

1  bydlení 
individuální 
venkovského 
typu (BV)  

ZM/1.3 plochy zeleně 
veřejně přístupné 
(ZV) 

- s t. 344 a p. č. 
3188/2 Třebařov 

0,0445 Pod 
hřbitovem 

1  bydlení 
individuální 
venkovského 
typu (BV)  

ZM/1.4 plochy zeleně 
veřejně přístupné 
(ZV) 
 

Z41 st. 373, p. č. 
3489/2, 3490/2, 
3511 Třebařov 

0,2011 Jižní část 
obce 

1  bydlení 
individuální 
venkovského 
typu (BV)  

ZM/1.5 plocha 
s přírodním a 
zemědělským 
využitím 
(SPz) 
 

- p. č. 3632/1 
(část), 3632/2 
Třebařov 

1,1217 Jižní 
konec 
obce 

1  bydlení 
individuální 
venkovského 
typu (BV)  

 
Změnou č. 1 ÚPO Třebařov bylo prověřeno zrušení již vymezených lokalit pro bydlení. 
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3.2  Plochy přestavby: 
Nebyly změnou č. 1 vymezeny. 
 
 
3.3  Plochy změn v krajině: 

Označení 
změny 

Označení 
rušené 
(návrhové) 
plochy 
s rozdílným 
způsobem 
využití 

Označení 
lokality 
před 
změnou 

 
Výměra (ha) Parcelní 

čísla 
pozemk
ů, k.ú. 

 

název lokality 
Předpokl. 
počet rodinných 
domů (před 
změnou č. 1) 

Navržené 
využití 
území po 
změně 

ZM/1.6 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z9 2,6578  p. č. 
839/1 
Třebařov 

Pod lesem 11 Plochy 
krajinné zóny 
zemědělské – 
(Z/I) 

ZM/1.6.1 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z9 0,3432  p. č. 
893/1, 
894/1, 
894/2, 
2262/2, 
895/1 
Třebařov 

Pod lesem 1 Plochy 
krajinné zóny 
smíšené 
(Spz) 

ZM/1.7 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z30 0,2900  p. č. 
85/2, 
94/8, 87, 
90/1, 
94/9, 9/1, 
84 
Třebařov 

Lesní 1 Plochy 
krajinné zóny 
smíšené 
(Spz) 

ZM/1.8 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z33 1,5619  p. č. 
276/7, 
2318/1 
Třebařov 

Nad Sadem I. 2 Plochy 
krajinné zóny 
zemědělské – 
(Z/I) 

ZM/1.9 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z35 0,6077  p. č. 
219/1 
Třebařov 

Nad Sadem II. 1 Plochy 
krajinné zóny 
smíšené 
(Spz) 

ZM/1.10 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z36 0,5827  p. č. 
225/6 
Třebařov 

Nad Sadem III. 1 Plochy 
krajinné zóny 
smíšené 
(Spz) 

ZM/1.10.1 bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 
(BV) 

Z36 0,3930  p. č. 
225/5 
Třebařov 

Nad Sadem III. 1 Plochy 
krajinné zóny 
zemědělské – 
(Z/I) 

  
3.4  Plochy územních rezerv: 
Nebyly změnou č. 1 vymezeny. 
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4.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ   PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ 
 
4.1 Koncepce dopravy  
Koncepce dopravy zůstává nezměněna.  
Změna č. 1 nemá dopad na silniční dopravu a ani na ostatní druhy dopravy. Nové plochy pro dopravu nejsou 
touto změnou navrženy. Veškeré návrhové plochy jsou dostupné ze stávajících místních komunikací. 
 
4.2 Koncepce technické infrastruktury  

- Zásobování vodou:  

Koncepce zásobování vodou dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokality 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 
1.5 budou napojeny na stávající vodovod. 

- Kanalizace a ČOV:  

Koncepce odkanalizování dle schváleného územního plánu zůstává beze změny.  
Splaškové vody z lokalit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 budou likvidovány do doby vybudování kanalizace pro veřejnou 
potřebu a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako 
stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Třebařovského potoka kanalizací. 
Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní 
vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody 
likvidovány v žumpách na vyvážení. Nepropustné žumpy (jímky) na vyvážení by bylo možné realizovat jedině 
po řádném prokázání, že v těchto lokalitách není možné předčištěné odpadní vody z DČOV vypouštět do 
vodního toku nebo do vod podzemních. 
Dešťové vody budou v max. míře zadržovány na pozemku – zasakování, další využití jako zdroj užitkové vody 
(zálivka…). 

- Zásobování el. energií: 

Koncepce zásobování el. energií zůstává beze změny. Napojení lokalit 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 bude řešeno 
přípojkou nn na stávající síť. 

Zásobování teplem: 

Koncepce zásobování teplem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokality 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
a 1.5 budou napojeny na stávající plynovod. 
Pro zásobování teplem lze využívat i alternativní zdroje. 

Zásobování plynem: 

Koncepce zásobování teplem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokality 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
a 1.5 budou napojeny na stávající plynovod. 
Spoje: 
Koncepce telekomunikačních vedení a zařízení dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokality 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 budou napojeny na stávající sítě sdělovacích kabelů. 
 
4.3 Občanské vybavení 
Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 
 
4.4 Veřejná prostranství 
Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 
 
 
 
 
 



ZMĚNA Č. 1 - UPO TŘEBAŘOV                
 

9

5.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU 
PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  
A PODOBNĚ 
 
Koncepce uspořádání krajiny zůstává v platnosti. Řešení změny č. 1 ÚP Třebařov nevymezuje žádné řešení 
nebo plochy s navrženou změnou využití území, které by koncepci řešení krajiny navrženou v platném 
územním plánu měnily. Změna č. 1 navrhuje pouze dílčí změny ve využití území zastavitelných ploch, které 
jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území.  
 
6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍCHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO 
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
 
Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace v Hlavním výkresu, ve 
výřezech „A“, „B“, „C“.  
 
Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 
Hranice řešených ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava 
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních vlastností, tras 
technické infrastruktury, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.), která podstatně 
nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 
 
V rámci změny č. 1 jsou nově vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy bydlení - B   BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU – (BV) 
Plochy sídelní zeleně - Z  ZELEŇ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ – (ZV) 
Plochy krajinné zóny zemědělské – Z/  ZÓNA BEZ OHROŽENÍ – (Z/I) 
Plochy krajinné zóny smíšené – S  PLOCHY S PŘÍRODNÍM A ZEMĚDĚLSKÝM VYUŽITÍM – (Spz) 

 
BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU - (BV) 
Hlavní využití: 
- Obytné území zahrnuje činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.  
- Plochy rodinných domů a venkovských usedlostí s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s nerušícími 
obslužnými funkcemi místního významu. 
 
Přípustné využití: 
- Přípustné jsou plochy pro bydlení, veřejnou i soukromou zeleň, nezbytné parkovací a odstavné plochy a technické 
vybavení, integrované zařízení bydlení s občanským vybavením a službami, sídla firem včetně nerušících provozoven, 
které nepřesahují rámec a význam daného území - maloobchod do 200 m2 prodejní plochy, zařízení sociální péče, 
stravovací zařízení, menší ubytovací zařízení do cca 10 osob, církevní a správní zařízení. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- Podmíněně přípustné jsou činnosti výrobních a nevýrobních služeb, drobné řemeslné výroby a zařízení, drobná 
chovatelská činnost za podmínky, že nedojde k narušení životního prostředí a obytné pohody. 
 
Nepřípustné využití: 
- Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území.      
- Nepřípustné jsou veškeré činnosti, děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají 
druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň 
zátěže pro zónu bydlení. 
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Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  
- Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu 
- Maximální výška hřebene 8m od původního terénu 
- Maximální celková intenzita zastavění návrhových ploch:  30 %     
 
ZELEŇ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ – (ZV) 
Hlavní využití: 
- Plochy parkově upravené zelně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných vodních ploch a toků 
- Plochy zeleně, které plní zejména funkci veřejné zeleně, rekreační, izolační a kompoziční. 
 
Přípustné využití: 
- Přípustné využití území zahrnuje plochy veřejného prostranství pro uložení inženýrských sítí a pobyt obyvatel a plochy 
veřejné zeleně pro rekreaci obyvatel, popř. kulturní funkci. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- Podmíněná je výstavba nezbytného technického vybavení, drobných staveb, vodních prvků, zpevněných ploch. 
 
Nepřípustné využití: 
- Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně a 
rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů. 
 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  
- Bez podmínek 
 
PLOCHY KRAJINNÉ ZÓNY ZEMĚDĚLSKÉ / ZÓNA BEZ OHROŽENÍ – (Z/I) 
Hlavní využití: 
- Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě – dle zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění 
 
Přípustné využití: 
- Hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství liniové veřejné stavby dopravní a technické 
infrastruktury 
- Opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, pro zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, 
výstavba menších vodních nádrží 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- Dostavby a přístavby malého rozsahu, stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (za podmínky, že nárůst plochy 
bude maximálně o 20% prvotně zkolaudované plochy) 
- Plochy pro zalesnění, za předpokladu,  
 že se nejedná o I. tř. ochrany ZPF,  
 do cca 1 ha na plochách navazujících na stávající PUPFL,  

do cca 1 ha na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude zalesněním 
narušena ekologická diverzita 

 
Nepřípustné využití: 
- Všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (tj. nepřípustná je např. výstavba objektů rodinné rekreace, dále 
objektů, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci) 
 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  
- Bez podmínek 
 
PLOCHY S PŘÍRODNÍM A ZEMĚDĚLSKÝM VYUŽITÍM – (Spz) 
 
Hlavní využití: 
- Plochy s přírodním a zemědělským využitím 
- Plochy s polyfunkčním využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemném rovnocenném postavení, přírodní ekosystémy jsou 
využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností.  
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Přípustné využití: 
- Přípustné v tomto území jsou činnosti a zařízení, které jsou v rovnocenném postavení s přírodními ekosystémy. Ve 
smíšené krajinné zóně vedle sebe existují různé funkce, z nichž nelze vybrat významově převládající. Jejich skladbu určuje 
„index přípustných funkcí“ (p - přírodní, z – zemědělská, v – vodohospodářská, l – lesnická apod.)      
 
Podmíněně přípustné využití: 
- Podmínečně přípustné je alternativní zemědělství. 
Nepřípustné využití: 
- Nepřípustné jsou stavby, činnosti, zařízení, inženýrské a zemědělské stavby, které by byly ve volné krajině (pokud nejsou 
navrženy v tomto územním plánu) a které by narušily krajinný ráz. 
 
Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:  
- Bez podmínek 
 
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 
 
Změnou č. 1 se nově vymezuje veřejně prospěšné stavba. Koridor nadmístního významu E6 z PUR ČR pro přenosovou 
soustavu V 458 Krasíkov – Horní Životice. 
 
8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM 
V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL 
POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 
PODLE §5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
 
Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 
 
9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
 
Změnou č. 1 ÚPO Třebařov nejsou stanovena žádná kompenzační opatření. 

10.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 
Změnou č. 1 ÚPO Třebařov nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv.  

11.  VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
 
Změnou č. 1 ÚPO Třebařov nejsou vymezeny plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci. 

12.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ  
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Změnou č. 1 ÚPO Třebařov nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách 
podmíněno vypracováním územní studie. 
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13.  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
 
Nebyly vymezeny, nepožaduje se. 

14.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Obsah změny č. 1 územního plánu obce Třebařov tvoří: 

Textová část: 
I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TŘEBAŘOV    12 listů  
II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TŘEBAŘOV  22 listů  
 
Grafická část:  
Viz. Obsah dokumentace, str. 4 
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II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TŘEBAŘOV 
 
 
1.    POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
� Územní plán obce Třebařov byl schválen dne 29. 12. 2006 s nabytím účinnosti 15. 1. 2007. 
Záměr  
� Zastupitelstvo obce Třebařov dne 15. 10. 2012, usnesením č. 63/12 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚPO Třebařov. 

Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starosta obce pan Martin Driml.  
� Obec Třebařov dne 13.05.2013 požádala MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování o pořízení 

Změny č. 1 ÚPO, které je vedeno pod č. j. MUMT 12916/2013.  
Zadání  
� Dne 22. 07. 2013 bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO dotčeným orgánům, 

sousedním obcím a krajskému úřadu. Oznámení bylo zveřejněno dne 24. 07. 2013 vyvěšením na úřední desce po 
dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a na úřední desce obce Třebařov.  

� Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO včetně grafické části byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravská 
Třebová, odbor výstavby a ÚP, na obecním úřadu v Třebařově a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup od 24. 
07. 2013 do 26. 08. 2013. 

� Do 26. 08. 2013 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. 

� Na základě pokynů z Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO byl 
upraven návrh zadání a byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. 

� Zastupitelstvo obce upravený návrh zadání Změny č. 1 ÚPO schválilo dne 14. 10. 2013 č. usnesení 42/13. 
Návrh 
� Dne 22. 10. 2013 byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu Změny č. 1 ÚPO. 
� Projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO bylo zahájeno dne 18. 02. 2014 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 09. 04. 2014. Dále bylo zveřejnění návrhu 
oznámeno veřejnou vyhláškou. Do 09. 04. 2014 mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu Změny č. 1 
ÚPO. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚPO, který byl vystaven na MěÚ Moravská 
Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ Třebařov a byl zveřejněn na webové adrese: 
https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/trebarov-zmena-c-1 

� Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 10. 03. 2014 v 10:00 hod. v jednací místnosti Městského 
úřadu Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty 
pro uplatnění stanoviska.  

� Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek (t. j. do 09. 04. 2014) bylo vypracováno Vyhodnocení 
stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPO – tabulka B, ve kterém jsou zapracovány 
požadavky na úpravu návrhu před veřejným projednáním. 

� Dne 25. 04. 2014 byl požádán Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚPO. 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. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 06. 05. 2014 pod č. j. KrÚ 
27838/2014. 

� Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 ÚPO proběhlo dne 16. 06. 2014 na obecním 
úřadě v Třebařově.   

� 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 společného jednání změněny.  

� Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO. Z důvodu, že po 
veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu. 

� Dne 27. 6. 2014 byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO. Zastupitelstvo obce po ověření 
souladu se stavebním zákonem dne 27. 06. 2014 vydalo Změnu č. 1 ÚPO Třebařov formou opatření obecné povahy.  

� Změna č. 1 ÚPO Třebařov nabyla účinnosti dne 15. 07. 2014. 
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2.  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

2.1.   SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 
Změna č. 1 obecně respektuje veškeré požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou 
České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 
vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
v území.  
 
� Řešené území se nachází v koridoru technické infrastruktury E6 (čl. 145) Koridor pro vedení přenosové soustavy 400 kV 
V458 Krasíkov – Horní Životice a je nutné jej respektovat. 
►Řešení změny č. 1. Respektuje tuto skutečnost. Nebyl shledán žádný negativní vliv na vymezený koridor E6. 
 
� Respektovat dále obecné priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v 
PÚR ČR 2008 a dále jsou upřesněny v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. Lokality ve změně územního 
plánu je nezbytné prověřit s požadavky PÚR ČR: 
- dle článku 16 - při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexnímu 
řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, 
► Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (16) PÚR. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci 
byla dána přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých 
důsledcích zhoršily stav i hodnoty území. Vhodné řešení územního rozvoje bylo hledáno ve spolupráci s obyvateli území v 
souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Celkové řešení změny č. 1 bylo 
projektantem vyhodnoceno jako přínosné pro danou obec.   
 
� dle článku 19 - hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajištění 
ochrany nezastavěného území (zejména zemědělské půdy a lesnické půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně 
minimalizace její fragmentace 
► Topografické, přírodní a dopravně technické limity vytváří nutnost využívat zastavěné území maximálně účelně a 
hospodárně. Tato skutečnost byla v řešení změny č. 1 zohledněna. Návrhové plochy pro bydlení byly umístěny v rámci 
zastavěného území obce nebo v jeho těsné návaznosti. Je tak podpořeno přirozené zahušťování sídla s cílem zamezit 
nežádoucí suburbanizaci. Návrhové plochy do nezastavěného území byly umísťovány s maximálním zřetelem k ochraně 
zemědělské a lesní půdy a s ohledem na minimalizaci její fragmentace. Zachování celistvosti sídla splňuje i požadavky na 
hospodárné využití stávajících i navržených inženýrských sítí.  
 
� dle článku 24 - možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy. 
► Současná dopravní dostupnost obce je vyhovující. Plochy pro novou výstavbu jsou navrženy s ohledem na 
ekonomickou dopravní obslužnost ve vazbě na stávající plochy dopravy. V souvislosti se změnou č. 1 nebylo nutno 
přistupovat k vyvolaným úpravám na dopravní infrastruktuře.  
 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 
Z nadřazené dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZUR), které byly vydány zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a které nabyly účinnosti 15. 6. 2010, vyplývá pro řešení změny 
č. 1 územního plánu respektování priorit územního plánování, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, a to především: 
 
� Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, přitom se soustředit zejména na: 

• zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny; 
► Řešení změny č. 1 vymezuje celkem 5 nových ploch pro bydlení individuální venkovského typu. 4 lokality jsou umístěny 
v rámci zastavěného území, 1 lokalita zastavěné území rozšiřuje. Naproti tomu bylo 5 návrhových lokalit pro bydlení 
z platného územního plánu navrženo ke zrušení a převedení zpět do původního využití (plochy krajinné zóny zemědělské, 
plochy krajinné zóny smíšené).  

• ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
► Řešení změny č. 1 lze považovat za slučitelné s krajinným rázem, bez negativního vlivu.  
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• 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; 

► Řešení změny č. 1 (s výjimkou lokality Z/1.5) v zásadě přirozeně doplňuje volná místa a proluky v rámci zastavěného 
území a navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce. Nedochází tedy k jejímu narušení. Architektonické ani přírodní 
dominanty nejsou změnou č. 1 negativně dotčeny. K fragmentaci krajiny nedochází.     
 
� 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: 

• 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; 

► Splněno. Řešení změny č. 1 využívá všech prostředků územního plánování k dosažení splnění jednotlivých požadavků 
na posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí.    

• 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. 

► Splněno. Řešení změny č. 1 využívá volné pozemky v rámci zastavěného území (přestavby). V případě plochy č. BV 
Z/1.5 se jedná o logické rozšíření zastavěného území směrem dovnitř obce (ke komunikaci) a scelení zastavěného území. 
Návrhové plochy ve volné krajině nejsou navrhovány.     
 

� Vymezit a zpřesnit plochy a koridory nadmístního významu a to: 
• (čl. 89) - koridor E6 z PUR ČR pro přenosovou soustavu V458 Krasíkov – Horní Životice jako koridor pro veřejně 

prospěšnou stavbu E01 
•  (čl.91a) - zajistit vymezení a územní ochranu pro stavbu E01 v šířce 600 m (v případě zdvojení vedení jen v 

šířce 300 m) a jeho koordinaci se záměry v územních plánech obcí 
• (čl. 107 c) – plocha pro umístění opatření PPO3 – poldr Třebařov, tok Moravská Sázava 
• (čl. 108 a, c) - koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s územními plány dotčených 

obcí; revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření 
• (čl. 109) - stabilizovat navržená opatření v územně plánovací dokumentaci dotčených obcí; stanovit režim 

využívání těchto ploch; zvyšovat retenční schopnost krajiny; respektovat navržené plochy a koridory, jejichž 
lokalizace vyplyne z plánu oblasti povodí. 

Prověřit vymezení těchto ploch z původního ÚPO. V případě nutnosti opravit v souladu se ZUR. 

►Schválený územní plán je doplněn o návrh koridoru E6 z PUR ČR, a to v rozsahu vymezeného území řešení změny č. 
1, navržené změny se vymezeného koridoru nedotýkají. 
►Zůstává v platnosti schválený územní plán, ve kterém je již vymezen poldr Třebařov. 
 
� Řešené území je součástí krajiny zemědělské a východní část krajiny lesozemědělské. Respektovat hlavní cílové využití 
krajiny, zásady pro činnost v území a zásady pro rozhodování o změnách v území a to: 

• (čl. 122) - chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných 
prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; preferovat využití 
rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch 
ve volné krajině; respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami. 

► Splněno. Řešení změny č. 1. navrhuje část zastavitelných ploch, které byly schváleny v platném územním plánu 
ponechat jejich stávajícímu využití a navrhuje rozšíření zastavitelných ploch v jižní části obce. 
 

• (čl. 131) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění 
krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; 

► Splněno. V rámci změny č. 1 je navržena plocha BV Z/1.5, která je mimo zastavěné území, zároveň však zastavěné 
zceluje fragmentované zastavěné území a ekonomicky využívá plochu vhodnou pro obytnou zástavbu. Zastavitelné plochy 
nejsou vymezovány na úkor ploch lesa 
 

• (čl. 133) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; zastavitelné plochy mimo 
zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území; 

► Splněno. V rámci změny č. 1 bylo navrženo jedno zastavěné území a to v nezbytně nutné míře, při současném zrušení 
5-ti jiných ploch pro bydlení, které byly platným ÚPD určeny pro obytnou zástavbu. 
 
Pro řešené území jsou v ZUR Pk stanoveny plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti elektroenergetiky: 
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• (čl. 143) – E01 - přenosová soustava V458 Krasíkov – Horní Životice 
►v rámci řešení změny č. 1 není vymezena nově veřejně prospěšná stavba 
  
Pro řešené území jsou v ZUR Pk stanoveny plochy veřejně prospěšných opatření: 

• (čl. 147) – PPO3 – opatření protipovodňové ochrany – Poldr Třebařov, tok Moravská Sázava 
►zůstává v platnosti schválený územní plán, ve kterém je již vymezen poldr Třebařov 
 

UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, ZEJMÉNA Z 
PROBLÉMŮ URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A PŘÍPADNĚ Z 
DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

 
� Respektovat stávající limity využití řešeného území dle příslušného výkresu ÚAP Moravská Třebová: 
ochranné pásmo letiště Moravská Třebová 
►OP letiště není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� ochranné pásmo radiolokačního prostředku 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� železniční dráhu č. 270 včetně ochranného pásma 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
�  nadzemní vedení vvn 110 kV a vn 22 kV 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� nemovité kulturní památky (zřícenina kláštera a sousoší Nejsvětější trojice) 
► Nejsou změnou č. 1 dotčeny. 
 
� významné krajinné prvky vyhlášené i ze zákona 
► Nejsou změnou č. 1 dotčeny. 
 
� území s archeologickými nálezy 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� územní systém ekologické stability – lokální 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� Vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, které byly identifikovány v ÚAP – základní urbanizační 
osa vodního toku a urbanistická hodnota lokálního významu, kterou představuje centrum obce s kostelem a obecním 
úřadem. 
► Není změnou č. 1 dotčeno. 
 
� Prověřit rozsah a potřebu zastavitelných ploch. 
► Změnou č. 1 byl prověřen rozsah jednotlivých dílných změn. Výsledný návrh je výsledkem uváženého posouzení 
jednotlivých lokalit.   
 
� Řešit problémy v území: 

• nevyhovující způsob likvidace odpadních vod v jednotlivých částech obce, napojení na ČOV, problémy s kvalitou 
pitné vody 

► Koncepce schváleného územního plánu se nemění. 
 

• stávající zástavba v záplavovém území 
► Schválený územní plán se nemění. 

 
• ohrožení přívalovými srážkami, erozí, povodněmi 

► Schválený územní plán se nemění 
 

• střet mezi požadavky na vymezení zastavitelných ploch a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu v 
lokalitách s vysoce chráněnými druhy půd 
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• střet mezi požadavky na vymezení zastavitelných ploch a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu v 

lokalitách s vysoce chráněnými druhy půd 
► Řešení změny č. 1 územního plánu nevymezuje plochy nebo podmínky směřující k ovlivňování skladby lesních 
porostů. Nevymezuje plochy s dopadem do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Území řešené změnou č. 1 se nachází 
mimo trasování biokoridorů. 
 

• důsledně zkoumat a respektovat stavební, kulturní a přírodní hodnoty sídel a krajiny a navrženými řešeními 
podpořit identitu a genia – loci řešeného území jako součást obrazu obcí a nezbytnou komponentu demografické 
i ekonomické stabilizace sídel 

► Změna č. 1 v rámci nástrojů územního plánování zakládá dostatek předpokladů pro uchování stavební, kulturní a 
přírodní hodnoty sídla. Kvalitní architektonické ztvárnění a harmonické začlenění jednotlivých konkrétních staveb do 
místního prostředí není v kompetenci územního plánu. Vzhledem k malému plošnému rozsahu změny č. 1 nedojde 
k nežádoucím demografickým či ekonomickým změnám.   
 

• plochy pro bydlení řešit s vazbou na technickou infrastrukturu a občanské vybavení 
► Splněno. Veškeré návrhové plochy jsou vymezeny ve vazbě na technickou infrastrukturu a odpovídající 
občanské vybavení. 
 

• vymezením ploch smíšeného území umožnit rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště 
► Vymezením ploch bydlení venkovského typu je vytvořeno dostatek předpokladů pro rozvoj pracovních příležitostí 
a drobného podnikání, v souladu s funkcí bydlení  

 
• preferovat regeneraci neobydlených a dožívajících domů před rozšiřováním zastavitelných ploch 

► Změna č. 1 řeší především plochy, které jsou reálně zastavitelné v rámci zastavěného území nebo v jeho těsné 
návaznosti. V tomto ohledu zle 4 z 5 návrhových ploch označit jako přestavby.   
 

2.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 
S ohledem na charakter změny č. 1 nevyplývají ze širších vztahů žádné požadavky na řešení této změny.  
 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH  
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

3.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 
Změna se nepromítne do koncepce ochrany podzemních a povrchových vod. 
Změnou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Celé řešené území je územím s výskytem archeologických nálezů 
Návrhem změny nejsou dotčeny platné podmínky ochrany.  
Změnou č. 1 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky ani památky místního významu. 

3.2. POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení 
krajiny. Rozsah zastavitelných ploch je regulován tak, aby byla umožněna plnohodnotná obytná zástavba při 
ochraně nezastavěného území (zejména zemědělské půdy a lesnické půdy).   
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4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Změna č. 1 ÚPO Třebařov je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami 
k tomuto stavebnímu zákonu. 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
Změna č. 1 ÚPO Třebařov nemá negativní vliv na koncepci ochrany veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany 
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými rizikovými přírodními jevy. 

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

6.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
 
� Zachovat ráz původní urbanistické struktury v řešeném území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Vytvářet podmínky pro realizaci opatření, která 
obnovují původní krajinný ráz a tradiční venkovské uspořádání území, která zvyšují ekologickou stabilitu území, 
která umožňují polyfunkční využití krajiny, a která prohlubují sepětí obytných částí obce s okolní krajinou. Tato 
opatření by však neměla znemožňovat ekonomické využití území nebo mu nadměrně bránit. 
► Splněno. V rámci změny č. 1 není dotčen původní ráz urbanistické struktury, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny. Změnou č. 1 je logicky navázáno na historický vývoj sídla, v rámci regulativů jsou vytvořeny 
podmínky pro vytváření tradiční venkovské zástavby. Není však v kompetenci územního plánu ovlivnit 
harmonické začlenění jednotlivých staveb a objektů do struktury osídlení.   
 
� Při návrhu zastavitelných ploch zohlednit především návaznost na zastavěné území, ve smyslu ucelování 
jeho tvaru. Respektovat požadavky na ochranu příznivého životního prostředí a krajinného rázu. Vyloučit 
možnosti vzniku staveb či aktivit, které by mohly narušit kvalitu životního prostředí jako celku. 
► Splněno. V rámci změny č. 1 byla zohledněna návaznost na zastavěné území. Byly vypuštěny rozsáhlé 
nevyužité lokality a upřednostněny proluky a plochy s přímou vazbou na zastavěné území a obslužné 
komunikace. Charakter změny vylučuje možnosti vzniku staveb či aktivit, které by mohly narušit kvalitu 
životního prostředí jako celku. 
 
� Preferovat regeneraci neobydlených a dožívajících domů před rozšiřováním zastavitelných ploch. Rozsah 
zastavitelných ploch vymezit s ohledem na rozvojový potenciál řešeného území a předpokládané demografické 
trendy. Před zástavbou zasahující do volné krajiny je preferována přestavba stávajících ploch či zástavba v 
prolukách. Zastavitelné plochy vymezit tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného 
území a byla minimalizována jeho fragmentace. Pro zástavbu využívat přednostně stávající nezemědělské 
půdy. 
► Splněno. V rámci urbanistické koncepce zůstává nadále p platnosti priorita preferovat regeneraci 
neobydlených a dožívajících domů před rozšiřováním zastavitelných ploch. Rozsah zastavitelných ploch byl 
vymezen s ohledem na reálnou potřebu ploch bydlení. Před zástavbou zasahující do volné krajiny byla v rámci 
změny č. 1 preferována přestavba stávajících ploch či zástavba v prolukách. Zastavitelné plochy byly vymezeny 
tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území a byla minimalizována jeho 
fragmentace. Pro zástavbu bylo využito přednostně stávající nezemědělské půdy. Nevyužité zastavitelné 
plochy byly navrženy k převedení zpět do ZPF. 
 



ZMĚNA Č. 1 - UPO TŘEBAŘOV                
 

19

� Při vymezování zastavitelných ploch v maximální míře respektovat morfologii terénu a historicky vytvořenou 
urbanistickou strukturu sídla tak, aby budoucí výstavba přispívala k vytváření nové a soudobé identity prostoru 
při respektování prostorových vazeb s původní zástavbou. 
► Splněno. Při vymezování zastavitelných ploch byla zohledněna morfologie terénu a historicky vytvořená 
urbanistická struktura sídla tak. Plošné a prostorové regulativy byly stanoveny s ohledem na to, aby budoucí 
výstavba přispívala k vytváření nové a soudobé identity prostoru při respektování prostorových vazeb s původní 
zástavbou. 
 
� Stanovit takové podmínky využití a podmínky plošného i prostorového uspořádání ploch, které zajistí soulad 
budoucí zástavby s hmotovým členěním a měřítkem okolní zástavby a které zajistí ochranu celkového vzhledu 
obcí, zejména při dálkových pohledech 
► Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky plošného i prostorového 
uspořádání ploch byly stanoveny tak, aby byly zajištěny předpoklady k vytvoření souladu budoucí výstavby s 
hmotovým členěním a měřítkem okolní zástavby. Vlastní změna stanovuje takové podmínky, aby byla zajištěna 
ochrana celkového vzhledu obce, zejména při dálkových pohledech. Nezaručuje však, že jednotlivé stavby 
budou v architektonickém souladu se stávajícími stavbami a nepopsanými místními tradicemi.  
 
� Pouze pokud to bude potřebné, tak Změna č. 1 ÚPO stanoví podmínky pro využití jednotlivých ploch s 
rozdílným způsobem využití jinak, než je tomu bylo v původním ÚPO. 
► Splněno. Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z platného 
územního plánu. V jednotlivostech byly doplněny tak, aby byla podpořena ochrana již vymezených 
zastavitelných i nezastavitelných ploch a celkového obrazu obce. 
 
� Zapracovat do návrhu vyhodnocení účelného využití stávajícího zastavěného území i vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch a to v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem.  
► Vyhodnocení účelného využití stávajícího zastavěného území je součástí urbanistické koncepce této změny. 
Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vychází z reálné potřeby místních obyvatel, která byla 
vyhodnocena jako slučitelná s dosavadním historickým vývojem osídlení a urbanistické struktury obce. 
Zemědělský půdní fond je chráněn. Celkové bilance záboru ZPF je v záporné hodnotě, což znamená, že po 
změně č. 1 je více naopak více pozemků vráceno do zpět ZPF, než kolik z něj bylo změnou vyňato. Viz kapitola 
13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA odůvodnění.   
 
Požadavky Zadání změny č. 1 ÚPO Třebařov lze do důsledku považovat za splněné.  

6.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ: 
Viz bod 2.1.  

6.3 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: 
V současné době jsou na Městském úřadu Moravská Třebová – odbor výstavby a územního plánování, jako 
příslušné obci s rozšířenou působností k dispozici aktualizované územně analytické podklady 2010 (dále ÚAP) 
a rozpracované aktualizované ÚAP 2012.  

Viz bod 2.1.  

6.4 POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE: 

Základní koncepce rozvoje obce stanovená v ÚPO Třebařov nebude měněna.  

Veškeré požadavky ze zadání byly prověřeny a respektovány. 

Změnou č. 1 je řešeno: 
 
- vymezení návrhových ploch pro  bydlení individuální venkovského typu:  (BV) ZM/1.1 

(BV) ZM/1.2  
(BV) ZM/1.3  
(BV) ZM/1.4  
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(BV) ZM/1.5 
 

- vymezení návrhové plochy pro  zeleň veřejně přístupnou:   ZV) ZM/1.1.1 

 
- vymezení návrhových ploch pro  plochy krajinné zóny zemědělské:  (Z/I) ZM/1.6  

(Z/I) ZM/1.6.1  
(Z/I) ZM/1.8  
(Z/I) ZM/1.10.1 

 
- vymezení návrhových ploch pro  plochy krajinné zóny smíšené:   (Spz) ZM/1.7 

(Spz) ZM/1.9 
(Spz) ZM/1.10 

 
 
6.5 POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU 
KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY): 

Urbanistická koncepce 

Nejsou žádné nové požadavky. Navrhovaná změna nenarušuje stávající urbanistickou koncepci. V souvislosti 
s řešenou změnou nevznikla potřeba návrhu nových prvků k ochraně urbanistických a architektonických hodnot 
území. 

Koncepce uspořádání krajiny 
� Vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území. Chránit prvky původního krajinného rázu a 
vytvářet podmínky pro zachování a ochranu přírodních a krajinných hodnot, které se v řešeném území nachází.  
► Hlavní podmínky ochrany přírodních hodnot území spočívá zejména v účelném využívání zastavitelných 
ploch a rušení těch ploch, které byly vyhodnoceny jako nevhodné pro výstavbu. Změna č. 1 nemá žádný 
negativní vliv na přírodní a krajinné hodnoty, které se v řešeném území nachází. 
 
� Respektovat významné vyhlídkové body a charakter přírodních horizontů. 
►Významné vyhlídkové body a přírodní horizonty jsou respektovány. Změna č. 1 nemá na tyto hodnoty žádný 
negativní vliv.  
 
� Zastavitelné plochy vymezit v takových lokalitách, kde lze vyloučit výrazný dopad budoucí zástavby na 
krajinný ráz. 
►Bylo respektováno. Zastavitelné plochy byly umísťovány do lokalit, kde byl vyloučen výrazný dopad budoucí 
zástavby na krajinný ráz.  
 
� Stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch tak, aby 
byla zajištěna hospodárnost jejich využití, a aby byly minimalizovány negativní dopady zástavby na krajinný ráz. 
►Na základě průzkumu jednotlivých lokalit a prověření možných prostorových regulativů, byly stanoveny 
podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a zastavitelných ploch tak, aby byla 
zajištěna hospodárnost jejich využití, a aby byly minimalizovány negativní dopady zástavby na krajinný ráz. 
 
� Posilovat polyfunkční využití krajiny. Rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných ploch a 
prostorovou diverzitu. 
► Jedná se o koncepci obsaženou v platném ÚP, která není změnou č. 1 měněna. Změnou č. 1 dochází ke 
snížení celkového záboru ZPF. 
 
� Vytvořit podmínky pro revitalizaci ekologicky nestabilních ploch v krajině a podmínky pro návrat původních 
biotopů. 
►Jedná se o koncepci obsaženou v platném ÚP, která není změnou č. 1 měněna. 
 
� Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území 
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní 
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ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb či opatření určených k řízeným rozlivům povodní a ploch pro 
opatření snižující erozní ohroženost ploch zemědělského půdního fondu. 
► Jedná se o obecné zásady, které již naplňuje řešení platného územního plánu. Změnou č. 1 není tato 
koncepce měněna. 
 
� Navržené změny nesmí zhoršovat odtokové poměry v území ani snižovat retenční schopnosti krajiny. 
Vytvořit podmínky pro provedení revitalizace vodních toků a pro realizaci opatření zvyšující retenční schopnost 
krajiny. 
►Navržené změny nezhoršují odtokové poměry, nebylo předmětem řešení změny. Navrhované řešení změny 
neznemožňuje v budoucnu vytvoření podmínek pro provedení revitalizace vodních toků a pro realizaci opatření 
zvyšující retenční schopnost krajiny. 
 
� Podél vodních toků zachovat nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m od břehu. 
► V souvislosti s tímto požadavkem byla vymezena plocha zeleně veřejně přístupné (ZV) ZM/1.1.1, právě 
z důvodu zachování manipulačního pruhu podél vodního toku.   
 
� Respektovat schválený plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků, případně konzultovat 
i probíhající komplexní pozemkové úpravy 
►Řešení KPÚ je respektováno. 
 
6.6 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY: 

� Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 
► Ze změny č. 1 nevyplynula potřeba přímo vymezit samostatnou návrhovou plochu pro novou veřejnou 
infrastrukturu. V rámci ploch bydlení individuálního venkovského (BV) jsou však vytvořeny dostatečné 
podmínky pro účelné umísťování veřejné infrastruktury dle skutečné potřeby v rámci těchto ploch. 
 
� Vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. Umožnit 
rozvoj veškeré místně dostupné technické infrastruktury i uvnitř zastavitelných ploch. 
Koncepci zásobování vodou a odkanalizování řešit v souladu s PRVK Pardubického kraje, který předpokládá 
zachování stávajícího stavu. Zastavitelné plochy napojit na stávající vodovod.  

► Změnou č. 1 byl v urbanistické koncepci brán zřetel na zlepšení dostupnosti zvláště zastavitelných ploch a 
s tím související zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. Z toho důvodu byly z územního plánu 
vypuštěny plochy, které vyžadovaly vysoké nároky na zbudování dopravní a technické infrastruktury a byly 
upřednostněny lokality, ve kterých lze tuto infrastrukturu využít efektivněji. 
Koncepce zásobování vodou a odkanalizování je řešena v souladu s PRVK Pardubického kraje – viz kap. 
Technická infrastruktura. 
 
� Splaškové vody likvidovat do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV individuálně 
v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV 
budou primárně odváděny do Třebařovského potoka kanalizací. Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na 
základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. 
Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody likvidovány v žumpách na vyvážení. 

► Splněno. Viz kap. Technická infrastruktura. 
� Dešťové vody budou v max. míře zadržovány na pozemku – zasakování, další využití jako zdroj užitkové 
vody (zálivka…). 

► Splněno. Viz kap. Technická infrastruktura.  

� Koncepci zásobování plynem zůstává beze změny. Navrhované plochy budou napojeny na stávající 
plynovod. 

► Splněno. Viz kap. Technická infrastruktura. 

� Zpracovat bilanci spotřeby elektřiny s ohledem na uvažovaný rozvoj a v případě nedostatečného výkonu 
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trafostanic nebo nedostatečné kapacity přenosové sítě zapracovat do Změny ÚPO jejich odpovídající rozvoj. 

► Splněno. Viz kap. Technická infrastruktura. 

� Jako nezastavitelná veřejná prostranství vymezit stávající prostory v centru obcí, které plní tyto funkce. Do 
ploch veřejného prostranství budou zahrnuty náves, ulice, chodníky, zeleň, parky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

► Stávající plochy veřejného prostranství byly vyhodnoceny jako funkční a současnému stavu vyhovující. Na 
základě místního průzkumu a informací od zástupce obce byla koncepce veřejných prostranství ponechána 
beze změn. 

� Stanovit ochranná pásma stávajících a nově navržených energetických zařízení, a pokud to dovolí měřítko 
výkresu tak i zakreslit.  

► Splněno. Ochranná pásma jsou dána zákonem.   

 
 
6.7 POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ: 

Historické, kulturní, urbanistické hodnoty, archeologie 

Splněno viz bod 2 výrokové části. 
 

Přírodní hodnoty 

Ochrana vod 
Budou respektovány stávající vodní toky a bude respektováno jejich ochranné pásmo. 
Z hlediska Změny č. 1 nejsou stanoveny speciální požadavky. 
Vodní toky se nedotýkají řešení změny č. 1. 

Ochrana ovzduší 
Splněno – změna č. 1 nevyžaduje žádné nové podmínky ochrany ovzduší. 

Zeleň 
Pro řešení Změny č. 1 nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. 

Chráněná území, významné krajinné prvky 
V území řešeném změnou č. 1 se nenachází chráněná území nebo registrované VKP. 
Evropsky významné lokality 
Změna č. 1 nebude mít vliv na oblasti Natura 2000 nebo ptačí oblasti. V k.ú. Třebařov se žádné evropsky 
významné lokality nenachází. 
Systém ekologické stability krajiny 
V řešeném území změny č. 1 se nenacházejí prvky systému ekologické stability. 
Ochrana zemědělského půdního fondu 
Vyhodnoceno v kap. č. 13 
Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Změnou není navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani dotčeno pásmo 50 m od okraje lesa. 
 
6.8 DALŠÍ POŽADAVKY, NAPŘÍKLAD POŽADAVKY OBCE, POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE 
ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 55 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA, 
NEBO Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A VEŘEJNOSTÍ 
 
� prověřit vymezení místní komunikace na p. č. 397/3 (dle KN je to trvale travní porost) 
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► Dotčená plocha je dle platného územního plánu součástí stávajících ploch dopravy silniční a veřejných 
prostranství DO. Z tohoto důvodu byl požadavek z projednání s veřejností vyhodnocen jako nadbytečný.   

Požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí, veřejnosti a ostatních subjektů v území, které 
byly uplatněny při projednávání návrhu zadání, byly respektovány v návrhu Změny č. 1 ÚPO.  
Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů 
ode dne společného jednání o návrhu Změny č.1 ÚPO  tj. do 09. 04. 2014.  
Návrh Změny č. 1 ÚPO byl v rámci společného jednání projednán a dohodnut s dotčenými orgány chránícími 
zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle jejich uplatněných stanovisek byla upravena textová a grafická 
část návrhu i odůvodnění.  
 
Tabulka B 
Vyhodnocení stanovisek a p řipomínek po spole čném jednání o NÁVRHU ZM ĚNY Č. 1 ÚPO 
TŘEBAŘOV – dle § 50 SZ 
Č. Autor  Text / Stanovisko po řizovatele  Č. J./ Ze dne  

1 Hasičský záchran. 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Bez připomínek KHSPA 02268/2014/HOK-
Sy 
8. 4. 2014 

3 KÚ Pk, od. dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany 
ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně 
plánovací dokumentace 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 změny č. 1 územního plánu obce Třebařov zásadní 
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 Třebařov, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 1,7007 ha, z toho: 
•  Lokality: Z1.1, Z1.2, Z1.4, Z1.5 - rozloha 1,6794 ha. Využití je možné pro 
bydlení. 
•  Lokalita: Z1.1.1 - rozloha 0,0213 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.  
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. 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 
jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k 
předloženému návrhu územního plánu Třebařov připomínky - v textové části 
odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 13. „Vyhodnocení předpokládaných 

KrÚ 12219/2014/OŽPZ/Se 
11. 3. 2014 
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důsledků navrhovaných řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkce lesa“ je uvedeno, že změna č. 1 územního plánu Třebařov nemá 
dopad na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani dotčení pásma do 50 
m od okraje lesa. 

5 Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, 
Praha  

Bez připomínek  
V k. ú. Třebařov se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

MPO 9402/2014 
19. 02. 2014 

6 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se   

7 Ministerstvo dopravy 
Praha 

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Třebařov 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 Třebařov nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a 
nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme.  

295/550/14-Hd 
12289/ENV/14 
26. 02. 2014 

9 Státní pozemkový 
úřad Svitavy 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 
Svitavy (dále jen „Pobočka Svitavy“) obdržel oznámení o projednání návrhu 
zadání změny č. 1 územního plánu obce Třebařov s možností uplatnit stanovisko. 
K uvedenému konstatujeme, že v rámci probíhajících komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Třebařov vydala Pobočka Svitavy dne 5. 3. 2014 rozhodnutí o 
schválení návrhu komplexních pozemkových úprav, které však dosud není 
pravomocné. Součástí návrhu je i plán společných zařízení (tj. návrh cestní sítě, 
protierozních a protipovodňových opatření, prvků ÚSES apod.), který byl 
schválen Zastupitelstvem obce Třebařov. 
Na základě uvedených skutečností požadujeme, aby navrhované změny 
územního plánu respektovaly schválený plán společných zařízení, především je 
nutné zachovat přístup k nově navrženým pozemkům. Rovněž by bylo vhodné po 
nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu aktualizovat mapový podklad 
územního plánu podle návrhu nového uspořádání pozemků. 
Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně plánu společných 
zařízení je i v elektronické podobě k dispozici na Pobočce Svitavy. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. KPU jsou návrhem změny respektovány. 
Návrh nevymezuje nové zastavitelné plochy mimo ploch z původní dokumentace. 

SPU 160556/2014 
8. 4. 2014 

10 Ministerstvo obrany, 
Agentura 
hospodaření 
s nemovitým 
majetkem Pardubice 

Jako dotčený orgán státní správy na základě 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 17. prosince 2013 a 
ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy 
majetku Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil 
Mareš, 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 ČR-MO, 
AHNM OÚSM Pardubice, předány Městskému úřadu Moravská Třebová formou 
vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního radiolokačního 
prostředku zahrnutý 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 pasportních listů. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - 
VYMEZENA UZEMI - celé správní území 
Tento regulativ požaduji zapracovat do textové a grafické části návrhu 
územního plánu.  
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. 
Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR 
MO. V řešeném území se nenachází podzemní vojenské inženýrské sítě. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v 
případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE ) 
respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování 
nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu ČR a zájmy AČR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě 
podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, 
souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat 
projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. 

29595/2014-6440-OÚZ-
PCE 
11. 04. 2014 
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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 MO AHNM Odborem územní správy majetku Pardubice. Teplého 
1899, 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: 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• 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 a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, 
rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice 
PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich 
kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a 
ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch 
nebo jejich 
rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů 
na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení 
apod.; 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 
Vyjádření pořizovatele: ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku je 
návrhem respektováno. Parametry komunikací jsou návrhem respektovány. V ÚP 
není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 

11 MěÚ, silniční správní 
úřad, M. Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, odbor 
památkové péče, 
Moravská Třebová 

Bez připomínek MUMT 
09084/2014/OVUP6-411.1 
31. 3. 2014 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Vodní hospodářství: 
• Městský úřad Moravská Třebová, vodoprávní úřad, je v souladu s 

ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) dotčeným orgánem při 
projednávání územního plánu obce Třebařov. 

• K návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Třebařov vydáváme 
proto následující stanovisko: 

• Koncepce odkanalizování zastavěného území v Třebařově uvedená 
v popisu změny č. 1 spočívá v budování domovních čistíren odpadních vod 
(DČOV) a v krajním případě v budování žump na vyvážení. Prosíme o 
upřesnění, že nepropustné žumpy/jímky na vyvážení by bylo možné 
realizovat jedině po řádném prokázání, že v těchto lokalitách není možné 
předčištěné odpadní vody z DČOV vypouštět do vodního toku nebo do vod 
podzemních. 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, ve 2.odstavci kap. 4.2. Kanalizace a ČOV 
bude doplněn text:.....Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové 
vody likvidovány v žumpách na vyvážení. Nepropustné žumpy (jímky) na 
vyvážení by bylo možné realizovat jedině po řádném prokázání, že v těchto 
lokalitách není možné předčištěné odpadní vody z DČOV vypouštět do vodního 

S MUMT 
04815/2014/OZP8-209 
19. 03. 2014 
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toku nebo do vod podzemních. 
 

V bodě 10. 8 ale budování žump není míněno jen jako krajní řešení. Spíš 
čtenář budování žump pochopí jako jednu z běžných možností, což není 
v souladu s § 24b Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. 

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, kap. 10.8. Odkanalizování bude 3. věta 
upravena takto: Splaškové vody budou likvidovány do doby vybudování veřejné 
kanalizace a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, 
které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou 
primárně odváděny do Třebařovského potoka kanalizací. Po prokázání, že toto 
řešení není možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa 
přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani 
toto řešení nebylo možné a bude to řádně prokázáno, budou splaškové vody 
likvidovány v nepropustných žumpách na vyvážení (jímky).  
 
• Vzhledem k polohám jednotlivých oblastí pro bydlení je vhodné v co 

nejkratší době realizovat stavbu obecní ČOV a související splaškovou 
kanalizaci pro celou obec Třebařov.  

Vyjádření pořizovatele: požadavek nemůže být řešen ÚP. 
 
• V případě rekonstrukcí nebo stavbě místních i účelových komunikací, 

chodníků nebo parkovacích ploch musí být zachována možnost vsakování 
dešťových vod v místě. Tj. dešťové vody z komunikací je vhodné svést na 
okraj komunikace, chodníku atp. a vhodným technickým řešením zajistit 
jejich vsak do podloží tak, aby zvýšená koncentrace vod nezpůsobila škodu 
na okolních nemovitostech. 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 na 
k tomu určené místo.  

Vyjádření pořizovatele: změna č. 1 neřeší rekonstrukce dopravní infrastruktury. 
Požadavek je řešen v podrobnější projektové dokumentaci. 
 
Ochrana ZPF: 
• K vydání stanoviska dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb., o 

ochraně ZPF k územně plánovací dokumentaci je kompetentní Krajský úřad 
Pardubického kraje, orgán státní správy ochrany ZPF.  

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. KU Pk, odbor ŽP byl obeslán. 
 
Dále z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového 
hospodářství a lesního hospodářství nemáme k – Návrhu změny č. 1 územního 
plánu obce Třebařov - připomínek.   

14 Obvodní bánský 
úřad, Hradec 
Králové 

Bez připomínek 
Není zde evidován žádný dobývací prostor. 

SBS 05171/2014/OBÚ-09/1 
04. 03. 2014 

15 Státní energetická 
inspekce Pardubice 

Po prostudování podkladů sděluje Státní energetická inspekce, Územní 
inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad 
podle § 94 odst. 2 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. 183/2001 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, že s návrhem ÚPO souhlasí. 
Své vyjádření jsme zaslali dne 21. 8. 2013 k projednání návrhu zadání ÚPO pod 
č. j. 3291/13/52.103/Mr. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme 

515/14/52.104/Št 
01. 04. 2014 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického 
rozvoje 

Na vědomí  

17 Obec Třebařov Nevyjádřila se   

18 Obec Koruna Nevyjádřila se  

19 Obec Hynčina Nevyjádřila se  
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20 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

21 Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se  

22 Obec Krasíkov Nevyjádřila se  

23 České dráhy, a.s. 
Praha 

Řešené území je správní území obce Třebařov, které zahrnuje jedno katastrální 
území Třebařov. Změna č. 1 územního plánu obce Třebařov řeší umístění 
celkem třinácti návrhových ploch. 
V k. ú. Třebařov se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České 
dráhy, a.s. (IČ 70994226) uvedené dle listu vlastnictví č. 684 a evidované v 
příslušném katastru nemovitostí. 
Vymezením lokality E01 - koridoru E6 z PUR ČR pro přenosovou soustavu V458 
Krasíkov — Horní Životice je dotčen pozemek Č. p. 1882 v k. ú. Třebařov. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v 
sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění 
a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb. „stavební a 
technický řád drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně 
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 
sousedních pozemků. 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní 
organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. 
Případnou úpravu majetkoprávních vztahů doporučujeme řešit jen v nezbytně 
nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých 
pozemků. 
Mimo uvedené nemáme k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Třebařov 
dalších námitek či připomínek.  
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo dopravy bylo obesláno. Ochrana dráhy i 
nemovitostí v jejím ochranném pásmu je v UP respektována. Pokud bude stavba 
přenosové soustavy V458 Krasíkov-Horní Životice realizována bude potřeba 
získat souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků – tento požadavek UP 
neřeší. 

1727/2014/O31 
20. 2. 2014 

 
Vyhodnocení p řipomínek po spole čném jednání o NÁVRHU ZM ĚNY Č. 1 ÚPO TŘEBAŘOV – 
dle § 50 SZ 
Č. Autor  Text / Stanovisko po řizovatele  Č.J./ Ze dne  

1 Nikola Švichká Požadujeme opravit v územním plánu plochu kolem RD Švichkých dle skutečnosti 
a dle přiloženého geometrického plánu (p. č. 669/1, 669/2 a přilehlé pozemky) 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Připomínce bude vyhověno a plocha změny 
ZM/1.5 bude upravena. 

e-mail ze dne 27.2.2014 

2 Bc. Hana Fialová, 
DiS. 
569 33 Třebařov 
117 

Podávala jsem připomínky ze dne 20. 8. 2013 k návrhu zadání změny č. 1 ÚPO 
Třebařov. Do dnešního dne mi nikdo nesdělil ani písemně ani ústně odpověď. 
Sdělte mi prosím stanovisko k mým připomínkám. Znění připomínky: 
„V ÚPO Třebařov  byla chybně přerušena cesta parc. č. 2301 a zakreslena na 
parcelu č. 397/3, která není cestou a je součástí mé zahrady tedy oblasti určené 
k bydlení. Parcela č. 2301 v tomto místě navazuje ne cesty parc. č. 2309/1 a 2305. 
Žádám tedy o opravení chybného zakreslení těchto komunikací a parc. č. 397/3. 
Pro přehlednost přikládám výřez katastrální mapy s barevným označením.“ 
Vyjádření pořizovatele: Změna č. 1 ÚPO Třebařov neřeší tyto pozemky a nebylo 
to ani požadavkem zadání. To, že pozemek p. č. 397/3 je vybarven jako 
komunikace je chyba projektanta, který zpracovával původní ÚPO. Tento pozemek 
(dle katastru nemovitostí ve Vašem vlastnictví) je veden jako trvale travní porost a 
ne komunikace. Pokud by i obec chtěla tento pozemek použít na výstavbu místní 
komunikace (a obec to v úmyslu nemá), musela by pozemek odkoupit od majitele 
pozemku dle listu vlastnictví, nebo mít jeho výslovný souhlas. Pozemek není 
v platném ÚPO Třebařov veden jako veřejně prospěšná stavba, kterou je možné 
vyvlastňovat. Zmíněný pozemek může být i nadále užíván v souladu s tím jak je to 
vedeno v katastru nemovitostí. V následném pořizovaní nového územního plánu 
bude tento pozemek zakreslen v souladu se skutečností. 

e-mail ze dne 28.2.2014 
odpovězeno 3.3.2014 e-
mailem 
 
 
 

 

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 23. 06. 2014.   
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V rámci následného řízení o upraveném návrhu Změny č. 1 ÚPO Třebařov byla vydána vesměs souhlasná 
stanoviska dotčených orgánů bez připomínek. 
 
Tabulka C 
Vyhodnocení stanovisek dot čených orgán ů a krajského ú řadu a p řipomínek sousedních obcí 
k částem řešení, které byly od spole čného jednání zm ěněny v řízení o NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 
ÚPO TŘEBAŘOV – dle §52 odst. 3 SZ 
Č. Autor  Text / Stanovisko po řizovatele  Č.J./ Ze dne  

1 Hasičský záchran. sbor 
Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Nevyjádřila se  

3 KÚ Pk, od. dopravy 
Pardubice 

 Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. 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 
změny č. 1 územního plánu obce Třebařov (veřejné projednání) zásadní 
připomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, 
Ph.D.) 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění, byl vydán na základě žádosti samostatně, dne 11. 3. 2014, 
pod č. j.: KrÚ 12219/2014/OŽPZ/Se.  
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. J. 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 jako 
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 
návrhu územního plánu Třebařov připomínky - v textové části odůvodnění návrhu 
územního plánu v kap. 13. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je 
uvedeno, že změna č. 1 územního plánu Třebařov nemá dopad na zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa ani dotčení pásma do 50 m od okraje lesa. 

KrÚ 
12219/2014/OŽPZ/
Se 
11. 3. 2014 

5 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Praha  

Nevyjádřilo se  

6 St.úřad pro jadernou 
bezp.H.Králové 

Nevyjádřil se   

7 Ministerstvo dopravy 
Praha 

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Státní pozemkový úřad 
Svitavy 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy jako věcně a místně 
příslušný správní 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 právních předpisů, neuplatňuje k částem řešení, které byly 
změněny od společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce 
Třebařov, připomínky. 
Pro úplnost uvádíme, že v katastrálním území Třebařov probíhají komplexní 
pozemkové úpravy. Dne 16.4.2014 nabylo právní moc rozhodnutí o schválení 
návrhu komplexních pozemkových úprav č.j. SPU 445370/2013 ze dne 5.3.2014. 
Mapový podklad návrhu s novým uspořádáním pozemků v digitální podobě je v k 

SPU 287965/2014 
20. 6. 2014 
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dispozici na Pobočce Svitavy. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Řešení KPU nezasahuje do ploch 
vymezených změnou ÚPO.  

10 MO, Agentura hospod. 
s nemovitým majetkem 
Pardubice 

Nevyjádřilo se  

11 MěÚ, silniční správní 
úřad, M. Třebová 

Nevyjádřil se  

12 MěÚ, odbor památkové 
péče, Mor. Třebová 

Bez připomínek MUMT 
16675/2014/OVUP6
-411.1, 16. 6. 2014 

13 MěÚ, odbor ŽP, 
Moravská Třebová 

Bez připomínek S MUMT 
13041/2014/OZP8-
209, 16. 06. 2014 

14 Obvodní bánský úřad, 
Hradec Králové 

Bez připomínek 
Není zde evidován žádný dobývací prostor. 

SBS 
14514/2014/OBÚ-
09/1, 13. 05. 2014 

15 Státní energetická 
inspekce Pardubice 

Bez připomínek 784/14/52.104/Št 
20. 05. 2014 

16 KÚ Pk, odbor 
strategického rozvoje 

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 či širších územních vztahů. Návrh 
změny nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v 
zásadách územního rozvoje. 
Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání změněny, 
konstatujeme, že stanovisko, které bylo vydáno dne 6. 5. 2014 pod čj. KrÚ 
27838/2014, zůstává i nadále v platnosti. 
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, původní stanovisko bylo souhlasné.  

KrÚ 31058/2014 
19. 5. 2014 

17 Obec Třebařov Nevyjádřila se   

18 Obec Koruna Nevyjádřila se  

19 Obec Hynčina Nevyjádřila se  

20 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

21 Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se  

22 Obec Krasíkov Nevyjádřila se  

 

K upravenému návrhu Změny č. 1 ÚPO Třebařov nebyly v rámci řízení o návrhu ÚP uplatněny žádné 
připomínky ani námitky dotčených osob. Z tohoto důvodu nebyla potřeba vypracovat návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vypořádání připomínek. 
Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu k vydání 
stanoviska. 
Při pořizování územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4, odst. 8 stavebního 
zákona, v platném znění, a ustanovení § 136, odst. 6 správního řádu. 
 
Návrh Změny č. 1 ÚPO Třebařov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
 

6.9 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO 
Budou doplněny pořizovatelem po společném projednání. 
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7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a na životní prostředí nebylo v zadání změny č. 1 požadováno.  
Rozsah a využití nových rozvojových ploch nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. Na území 
obce nejsou vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.  

8.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti 
ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 12. 8. 2013 pod č. j. 52737/2013/OŽPZ/Sv. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 5. 9. 2013 pod č. j. KrÚ 52529/2013/OŽPZ/PI k závěru, 
že návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Třebařov není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Ve vztahu k navrhovaným záměrům na provedení změn v území není nutné posouzení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj území dle § 50 odst. 5 stavebního zákona.  

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 
Vyhodnocení vlivů nebylo dotčeným orgánem Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje u projednávání „Zadání“ Změny č. 1 ÚPO Třebařov požadováno. 

10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, 
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, 
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  
 
10.1.  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, 
CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT 
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.  
 
10.2.  NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Urbanistická koncepce se nemění, dochází pouze k revizi ploch vhodných k zastavění s cílem maximálně 
respektovat stávající urbanistickou strukturu obce. Na základě prověření jednotlivých ploch byly vymezeny 
návrhové plochy pro bydlení individuální venkovského typu (BV), plocha zeleně veřejně přístupné (ZV), plochy 
krajinné zóny zemědělské (Z/I) a plochy krajinné zóny smíšené (Spz).  
 
10.3.  ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo vymezeno podle § 58 odst. 1 a 2 ke dni 30. 6. 2006. Do zastavěného území byly 
zahrnuty pozemky v intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. Září 1966 a vyznačená v mapách 
evidence nemovitosti), zastavěné pozemky, stavební proluky, pozemky komunikací a jejich částí, ze kterých 
jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou 
obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. 
Změny zastavěného území byly navrženy celkem ve 4 lokalitách, a to v souvislosti s vymezením návrhových 
ploch: Z/I / ZM/1.6 a Z/I / ZM/1.5.  
 
Návrhy změn ve vymezené zastavěného území jsou uvedeny pod následujícími označeními: 

ZÚ / ZM/1a  (severní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.6) 
ZÚ / ZM/1b (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 
ZÚ / ZM/1c (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 
ZÚ / ZM/1d (jižní část obce, v souvislosti s vymezením návrhové plochy Z/I / ZM/1.5) 
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Ve všech výše uvedených lokalitách se jedná v podstatě o opravu chybně vymezeného zastavěného území a 
vyznačení skutečného stavu. Změna vymezení zastavěného území byla vymezena na základě místního 
průzkumu terénu a na podkladě katastrální mapy dostupné z ČÚZK, ve které je vymezena hranice intravilánu.  
 
10.4.   NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ 
Změna č. 1 přebírá členění na plochy s rozdílným způsobem využití z platného ÚPO Třebařov. Je použita 
stejné terminologie, stejné barevné i kódové označení, jaké bylo použito v platném ÚPO Třebařov. 
Podmínky jejich využití byly převzaty z platného územního plánu a doplněny. 
 
10.5.  ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH PROSTOROVÝCH REGULACÍ: 
Vzhledem k nutnosti zachovat unikátní krajinný ráz a jeho jedinečné estetické a přírodní hodnoty, jsou pro 
návrhové plochy stanoveny prostorové regulativy. Tyto regulativy jsou navrženy jako maximálně přípustné a 
jsou stanoveny tak, aby umožnily plnohodnotné funkční využití současných i v budoucnu umístěných staveb 
v jednotlivých lokalitách, zároveň však s prostorovým omezením, aby nedošlo k nežádoucímu narušení 
místního krajinného a urbánního rázu. Požadavek maximální výšky hlavní římsy a maximální výšky hřebene od 
původního terénu byl stanoven odborným odhadem na základě typických architektonických parametrů 
odvozených z místních obytných a hospodářských staveb. Cílem prostorové regulace je zachovat měřítko 
stavební struktury obce, estetické hodnoty krajiny a sídla a navázat na místní rurální tradice. 

 

10.6.  PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
PLOCHY BYDLENÍ   

Vymezení návrhových ploch vychází z projednání se zástupci obce, kdy byly prověřeny a posouzeny veškeré 
plochy, které byly zahrnuty ve schváleném zadání územního plánu obce nebo vyplynuly z výsledků těchto 
jednání. Nově navržené lokality reflektují aktuální poptávku po plochách bydlení. 

Jsou vymezeny a navrženy plochy bydlení individuálního venkovského typu (BV). Tato funkce umožňuje 
variabilnější způsob využití území, čímž je podpořen také rozvoj drobného podnikání a individuální rekreace.  

Plochy navržené územním plánem byly prověřeny s cíli územního plánování a jsou navrženy ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnosti společenství obyvatel.  

Přehled ploch navržených k obytné zástavbě    

ID kód 
plocha 

[ha] 

orientač
ní počet 

BJ - 
odhad 

odůvodnění plochy 
 

zásah ochranných pásem a jiných 
limitů 

ZM/1.1 BV 

 
 
 

0,4063 
 
 
 

3 

Lokalita se nachází v zastavěném územní obce. 
Vymezená plocha logicky doplňuje zastavěné území a 
navazuje na stabilizované plochy bydlení (BV) 
Plocha vymezena na základě požadavku obce z důvodu  
potřeby ploch pro bydlení.   
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
ploch veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: 
Napojení ze stávající či navržené technické 
infrastruktury. 

Respektovat OP vodního toku 
Respektovat OP inženýrských sítí 

 
 

ZM/1.2 BV 0,1248 1 

Lokalita se nachází v zastavěném územní obce. 
Vymezená plocha logicky doplňuje zastavěné území a 
navazuje na stabilizované plochy bydlení (BV) 
Plocha vymezena na základě požadavku obce z důvodu  
potřeby ploch pro bydlení.   
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
ploch veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: 
Napojení ze stávající či navržené technické 
infrastruktury. 

Respektovat OP inženýrských sítí 
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ID kód 
plocha 

[ha] 

orientač
ní počet 

BJ - 
odhad 

odůvodnění plochy 
 

zásah ochranných pásem a jiných 
limitů 

ZM/1.3 BV 0,0445 1 

Lokalita se nachází v zastavěném územní obce. 
Vymezená plocha logicky doplňuje zastavěné území a 
navazuje na stabilizované plochy bydlení (BV) 
Plocha vymezena na základě požadavku obce z důvodu  
potřeby ploch pro bydlení.   
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
ploch veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: 
Napojení ze stávající či navržené technické 
infrastruktury. 

Respektovat OP inženýrských sítí 
 

 

ZM/1.4 BV 0,2011 1 

Plocha se nachází za hranicí zastavěného území obce, 
na kterou přímo navazuje a logicky tak doplňuje 
stávající zástavbu. 
Vymezená plocha logicky doplňuje zastavěné území a 
navazuje na stabilizované plochy bydlení (BV) 
Plocha vymezena na základě požadavku obce z důvodu  
potřeby ploch pro bydlení.   
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
ploch veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: 
Napojení ze stávající či navržené technické 
infrastruktury. 

Respektovat OP inženýrských sítí 
 

 

ZM/1.5 BV 1,1217 1 

Plocha se nachází za hranicí zastavěného území obce, 
na kterou přímo navazuje a logicky tak doplňuje 
stávající zástavbu. 
Vymezená plocha navazuje na stabilizované plochy 
bydlení (BV) 
Plocha vymezena na základě požadavku obce z důvodu  
potřeby ploch pro bydlení.   
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
ploch veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: 
Napojení ze stávající či navržené technické 
infrastruktury. 

Respektovat OP inženýrských sítí 
Respektovat OP komunikace 

 
 

Při umísťování staveb v daných rozvojových plochách je nutné respektovat minimální šířku veřejného 
prostranství dle vyhlášky 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů (§22), z důvodu zabezpečení dostatečné 
kvality bydlení a zabezpečení kvalitní dopravní obslužnosti.  

Při vymezování veřejných prostranství ve stísněných podmínkách zastavěného území, lze jeho šířku zmenšit 
s ohledem na místní podmínky.   

Návrhové plochy umožňují více variant řešení zejména co do počtu umístitelných rodinných domů. Na jeden 
rodinný dům je návrhem předpokládaná jedna bytová jednotka a obydlenost 2,7 obyvatele na 1 byt. 

 
10.7.  PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA NEZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ  

Vymezení návrhových ploch změn v krajině vychází z projednání se zástupci obce, kdy byly prověřeny a 
posouzeny veškeré plochy, které byly zahrnuty ve schváleném zadání územního plánu obce nebo vyplynuly z 
výsledků těchto jednání.  

Přehled návrhových krajinné zóny zemědělské (Z/I) a ploch krajinné zóny smíšené (Spz)  

ID kód 
plocha 

[ha] 
odůvodnění plochy 

 
zásah ochranných pásem 

a jiných limitů 

ZM/1.6 Z/I 

 
 
2,6578  

 

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Vymezená plocha byla vymezena na lokalitě, která byla před 
změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV). 
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  

- 
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ID kód 
plocha 

[ha] 
odůvodnění plochy 

 
zásah ochranných pásem 

a jiných limitů 
 Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 

nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny zemědělské. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
účelových komunikací 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

ZM/1.6.1 Spz 
 

0,3432  
 

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Vymezená plocha byla vymezena na lokalitě, která byla před 
změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV). 
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny smíšené. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
účelových komunikací 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 

ZM/1.7 Spz 
 

0,2900  
 

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Plocha byla před změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV). 
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny smíšené. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících ploch 
veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 

ZM/1.8 Z/I 
 

1,5619 
 

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Plocha byla před změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV).  
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny zemědělské. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
účelových komunikací 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 

ZM/1.9 Spz 
 

0,6077  
 

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Plocha byla před změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV).  
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny smíšené. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
účelových komunikací 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 

ZM/1.10 Spz 0,5827  

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Plocha byla před změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV).  
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny smíšené. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících ploch 
veřejných prostranství (DO). 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 
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ID kód 
plocha 

[ha] 
odůvodnění plochy 

 
zásah ochranných pásem 

a jiných limitů 

ZM/1.10.1 Z/I 0,3930  

Lokalita se nachází za hranicí v zastavěného územní obce. 
Plocha byla před změnou č. 1 navržena k bytové zástavbě (BV).  
K realizaci bytové zástavby dosud nedošlo.  
Z dlouhodobého hlediska byla lokalita vyhodnocena jako 
nevhodná pro umístění bytové zástavby z důvodu nutnosti 
neúměrných investic do dopravní a technické infrastruktury. Na 
základě těchto skutečností byla plocha navržena zpět do svého 
současného využití, kterým je plocha krajinné zóny zemědělské. 
Dopravní napojení lokality je uvažováno ze stávajících 
účelových komunikací 
Technická infrastruktura: Není řešena. 

- 

 
 
OBČANSKÁ VYBAVENOST  
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 
 
REKREACE A SPORT 
V plochách rekreace dochází ke změně. Původní návrhová plocha RS Z14 z platného územního plánu je 
zrušena a nahrazena návrhovou plochou pro bydlení individuální venkovského typu BV ZM/1.1. Ostatní plochy 
pro rekreaci a sport se nemění.  
 
VÝROBA 
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 
 

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ 
Změnou č. 1 je navržena redukce zastavitelných ploch odsouhlasených v platném územním plánu (navržena 
změna využití území ze zastavitelných ploch na nezastavitelné plochy v krajině).  
 
Přehled jednotlivých dílčích, které tuto změnu navrhují: 
1.6. navržena plocha Z,  jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
1.6.1 navržena plocha Spz, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
1.7. navržena plocha Spz, jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z30 (0,31 ha) 
1.8. navržena plocha Z,  jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z33 (0,15 ha) 
1.9. navržena plocha Spz, jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z35 (0,74 ha) 
1.10 navržena plocha Spz, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
1.10.1 navržena plocha Z, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
 
Změny jsou navrženy z důvodu: 

- redukce dlouhodobě nevyužitých, majetkoprávně a technicky špatně dostupných ploch 
- redukce ploch je náhrada za nově vymezené plochy pro bydlení, které jsou dle dostupných informací 

zástupců obce dostupnější a z hlediska umístění dopravní a technické infrastruktury také 
ekonomičtější.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ZMĚNA Č. 1 - UPO TŘEBAŘOV                
 

35

10.8. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
 
Doprava: 
Změnou č. 1 se nemění koncepce dopravy v obci.  
 
Technická infrastruktura: 

Zásobování vodou 

Koncepce územního plánu se nemění.  
V obci je vybudovaný veřejný vodovod. Pro zásobování vodou bude využit stávající veřejný vodovod. Potřeba 
požární vody bude řešena v následných dokumentacích. V rámci řešení změny č. 1 byly vypuštěny návrhy tras 
vodovodních řadů u lokalit, které byly v původním územním plánu navrženy na bydlení, ale návrhem změny č. 1 
byly tyto lokality zrušeny. 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje nenavrhuje žádná opatření, která lze vyjádřit návrhem 
změny č. 1. 

Odkanalizování 

Koncepce územního plánu se nemění – je navržena splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod. 
V obci není vybudovaná kanalizace pro odvádění splaškových vod. Splaškové vody budou likvidovány do doby 
vybudování veřejné kanalizace a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které 
budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Třebařovského 
potoka kanalizací. Po prokázání, že toto řešení není možné, budou na základě kladného vyjádření 
hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo 
možné a bude to řádně prokázáno, budou splaškové vody likvidovány v nepropustných žumpách na vyvážení 
(jímky).  
V rámci řešení změny č. 1 byly vypuštěny návrhy tras kanalizačních sběračů u lokalit, které byly v původním 
územním plánu navrženy na bydlení, ale návrhem změny č. 1 byly tyto lokality zrušeny. 
Dešťové vody budou v max. míře kumulovány na pozemku pro další využití, případně budou zasakovány (dle 
posudku hydrogeologa), aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů. 
Pro lokalitu 1.5 byla prodloužena navržená splašková kanalizace. 
Požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje jsou již zapracovány v platném územním 
plánu, řešení změny č. 1 nezasahuje do schválené koncepce - v obci je navržená splašková kanalizace 
s následnou likvidací odpadních vod na ČOV Třebařov. 

Zásobování elektrickou energií  

Koncepce územního plánu se nemění. Pro rozvojové lokality bude využit stávající rozvod el. vedení nn, ze 
kterého budou nemovitosti napojeny přípojkami. V rámci řešení změny č. 1 byla upravena navrženého nadzemního 
vedení vn včetně umístění trafostanice, a to z důvodu vypuštění rozvojové lokality pro bydlení ve schváleném územním 
plánu. 
Bilance nebyly stanoveny – jedná se cca o 7 RD, které jsou rozptýleny, pouze u změny 1.1 je navržena plocha 
pro 3 RD; navržený rozvoj nemá zásadní vliv na zvýšení potřeby el. příkonu. 

Zásobování teplem 

Pro vytápění, ohřev vody bude převážně využíván zemní plyn (je provedena plynofikace obce). Pro vytápění lze 
využívat rovněž alternativní zdroje. 

Zásobování plynem 

Koncepce územního plánu se nemění. Pro vytápění, ohřev vody a vaření lze využít stávající síť plynovodů. 
V rámci řešení změny č. 1 byly vypuštěny návrhy tras plynovodních řadů u lokalit, které byly v původním 
územním plánu navrženy na bydlení, ale návrhem změny č. 1 byly tyto lokality zrušeny. 
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Spoje: 

Nedochází ke změně koncepce. Lokality budou napojeny do stávající sítě sdělovacích kabelů dle požadavku 
investora. 
 
Ochranná pásma: 
Je nutno respektovat ochranná pásma zasahující do navržených rozvojových ploch, a to u lokality 1.1 
(vodovod, kanalizace, telekomunikační vedení) a u lokality 1.5 (plynovod). 
 

Odpadové hospodářství 
Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 
 
 
10.9.  VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A JEHO 
ZAJIŠTĚNÍ 
Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav řešení v platném územním plánu.  
 
10.10.  NÁVRH MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
Nemění se ani nedoplňuje, platí řešení dle platného ÚP. 
 
10.11.  VYMEZENÍ  PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANAČNÍCH 
ÚPRAV 
� Jako veřejně prospěšné stavby budou označeny stavby dopravní a technické infrastruktury (např. i výstavba 
místních a účelových komunikací k novým zastavitelným plochám apod.). 
► Je vymezena veřejně prospěšná stavba E01 z důvodu umístění koridoru nadmístního významu E6 z PUR 
ČR pro přenosovou soustavu V 458 Krasíkov – Horní Životice. 
 
� Jako veřejně prospěšná opatření budou označena založení územního systému ekologické stability, opatření 
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a opatření ke snižování ohrožení území povodněmi. 
► Ze změny č. 1 nevyplynula potřeba vymezení dalších VPS.  
 
10.12.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 
 
10.13.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 
 
10.14.  NÁVRH ETAP VÝSTAVBY A ZMĚN V ÚZEMÍ 
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 
 
10.15.  NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE  
Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav. 

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Navržené plochy pro bydlení individuální venkovského typu (BV) přímo přiléhá k zastavěnému území. Navržené 
plochy pro bydlení individuální venkovského typu (BV) byly do změny č. 1 ÚPU Třebařov zaneseny na základě 
požadavku obce a konkrétně vymezeny na základě průzkumu místních podmínek a jejich vyhodnocení 
zpracovatelem. Požadavku obce bylo vyhověno, vzhledem ke slučitelnosti návrhových ploch se stávající 
koncepcí územního plánu. Na navržených plochách se předpokládá v celkovém součtu stavba 7 rodinných 
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domů. Rozsah změny č. 1 nemá zásadní vliv na demografické utváření sídla. Změna č. 1 vymezuje v celkovém 
součtu 1,90 ha ploch pro bydlení. Naproti tomu bylo touto změnou 6,48 ha ploch pro bydlení navřeno ke zrušení 
a převedení zpět do ploch KRAJINNÉ ZÓNY ZEMĚDĚLSKÉ (Z) a do ploch KRAJINNÉ ZÓNY SMÍŠENÉ (Spz). 
Zrušení původních návrhových ploch a vymezení nových reaguje na skutečnou potřebu a trend rozvoje obce. 
Změna č. 1 tímto logicky reaguje na reálnou ekonomickou situaci.   

 
11.1. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 
3 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Obec obdržela poptávku od občanů na plochy pro bydlení. Žádná z dosud navržených zastavitelných ploch pro bydlení 
v platném územním plánu (před změnou č. 1) není v majetku obce a obec se nemůže domluvit na odprodeji jednotlivých 
pozemků. Z tohoto důvodu nejsou žádná z navržených ploch připravená k výstavbě. Proto se obec rozhodla v rámci 
změny č. 1 prověřit zrušení výše popsaných lokalit a prověřit vymezení nových ploch pro bydlení. Tyto nově vymezené 
plochy jsou výhradně v majetku obce. 

Potřeba vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení se odvíjí od nutného prokázání dostatečného využití 
zastavitelných ploch. 

Zastavitelné plochy z původního ÚPO......................................... 16,15 ha..........56 RD  
Odpočet ploch z původní ÚPD, které se Změnou ruší................... 5,40 ha............17 RD 
Zastavitelné plochy nově navržené Změnou................................. 1.65 ha.............5 RD 
 

Demografický vývoj, sňatky, rozvody v obci za uplynulé období (údaje obecního úřadu): 

Rok Počet obyvatel Úbytek/přírůstek sňatky rozvody 

2009 939 0 (k roku 2008) 9 3 

2010 910 -29 4 3 

2011 917 +7 9 3 

2012 915 -2 3 3 

Celkem   25 12 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch: 
Požadavky vyplývající z demografického vývoje počtu obyvatel................................... 0 b.j. 

Požadavky vyplývající ze společného soužití.............................................................. 25 b.j.  

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití................................................................. 12 b.j. 

Požadavky vyplývající z polohy obce, vliv blízkosti ORP.............................................. 3 b.j. 

Rezerva 10%............................................................................................................ 4 b.j. 

Celkem..................................................................................................................... 44 b.j. 
 
Shrnutí:  
Při zohlednění demografického vývoje počtu obyvatel, vývoje rozsahu společného a nechtěného soužití, zohlednění polohy 
obce lze odhadovat pro bydlení v obci celkovou potřebu 51 b.j. Předpokládáme, že se bude jednat pouze o výstavbu 
rodinných domů, kde platí 1 b. j. = 1RD. 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení v obci představuje 51 RD (b. j.). Na dosud 
nevyužitých zastavitelných plochách a plochách přestavby pro bydlení vymezených ÚPO Třebařov je v současnosti k 
dispozici 56 míst pro RD. Změnou ÚPO se ruší plochy pro navrhovaných 17 RD a navrhuje se výstavba 5 RD. Z toho 
vyplývá, že návrhem Změny č. 1 ÚPO Třebařov dojde k celkovému snížení ploch pro výstavbu RD na počet 44 RD. 
 
Závěr:  
Zastavitelné plochy v původním ÚPO a plochy navržené Změnou č. 1 jsou dostačující pro současné potřeby zastavitelných 
ploch pro bydlení v obci. 
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12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 
Změna č. 1 ÚPO Třebařov se nedotýká žádných dalších známých záležitosti nadmístního významu, které 
nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. 

13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 
 
13.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
Použitá metodika 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona ČNR 
č.334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují 
podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky 
a zákona č. 98/1999 Sb. Bylo respektováno společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR 
a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011. 
 
Předmět řešení změny č. 1  
Řešení změny č. 1 územního plánu navrhuje celkem 13 lokalit s rozdílným způsobem využití. Tyto lokality jsou 
rozděleny celkem do deseti dílčích změn.  
Změna č. 1 vymezuje z hlediska dopadu do ZPF tři typy ploch:  
 
typ A) zastavitelné plochy u nichž je změnou č. 1 navržena změna využití již odsouhlasených zastavitelných 

ploch. Z hlediska dopadu do záboru ZPF tedy nejsou navyšovány nároky na zábor ZPF oproti 
schválenému územnímu plánu. 

typ B) zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití z ploch nezastavitelných 
na plochy zastavitelné. Jedná se tedy o rozšíření zastavitelných ploch nad rámec odsouhlasených a 
z hlediska záboru ZPF se jedná o zábor zemědělské půdy. 

typ C) jedná se o plochy vymezené v platném územním plánu jako zastavitelné. U těchto ploch je změnou č. 1 
navržena změna využití území ze zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné (plochy v krajině). 
Z hlediska vyhodnocení záboru ZPF se jedná o plochy, které snižují nároky na zábor ZPF. Jsou 
změnou č. 1 navrženy také z důvodu kompenzace za plochy v bodě 2, které naopak zábor ZPF 
navyšují. 

 
Dílčí přehled jednotlivých ploch: 
 
ad A) - zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití již odsouhlasené 
zastavitelné plochy:  
1.1 navrženo pro plochy bydlení- BV v platném ÚP vymezena jako lokalita č. Z14 

odsouhlasena pro funkci OS 
1.1.1 navrženo pro plochy zeleně- ZV  v platném ÚP vymezena jako lokalita č. Z14 

odsouhlasena pro funkci OS 
1.4.  navrženo pro plochy  BV   v platném ÚP vymezena jako lokalita č. Z41 

odsouhlasena pro funkci ZV 
 
ad B) zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití – rozšíření zastavitelných 
ploch nad rámec odsouhlasených ploch v platném ÚPO. 
1.2. navrženo pro plochy  BV výměra 0,1254 ha  
1.3. navrženo pro plochy  BV výměra 0,0443 ha (nezemědělská plocha – nejedná se o zábor ZPF) 
1.5. navrženo pro plochy  BV výměra 1,1195 ha 
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ad C) v platném územním plánu vymezené zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje 
změnu využití –zrušení zastavitelnosti ploch a jejich převedení jako plochy v krajině (dle stávajícího využití nebo 
návrh).  
1.6. navržena plocha Z,  jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
1.6.1 navržena plocha Spz, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
1.7. navržena plocha Spz, jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z30 (0,31 ha) 
1.8. navržena plocha Z,  jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z33 (0,15 ha) 
1.9. navržena plocha Spz, jedná se o zastavitelnou schválenou lokalitu č. Z35 (0,74 ha) 
1.10 navržena plocha Spz, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
1.10.1 navržena plocha Z, jedná se o část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
 
 
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Navržené řešení změny č. 1 nenavrhuje řešení, které by ovlivnilo areál zemědělské výroby, který je situován 
severozápadně od zastavěného území obce, mimo plochy řešené změnou č. 1.  
Řešení změny č. 1 tak nenaruší provoz zemědělského areálu. Řešení změny č. 1 nemá vliv na organizaci 
zemědělské půdy, její obsluhu nebo dostupnost pozemků. 
 
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
V řešeném území jsou zahájeny práce na komplexní pozemkové úpravě (KPÚ).  
 
Opatření k zajištění ekologické stability 
Navržená změna nenaruší navrženou koncepci ekologické stability (ÚSES) územního plánu. Skladebné části 
ÚSES se nacházení mimo území řešené změnou č. 1.  
 
Síť zemědělských účelových komunikací 
Území řešené změnou č. 1 nenarušuje stávající systém obslužných komunikací. 
 
Investice do půdy 
V katastru obce jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy. Dle dostupných podkladů z platného ÚP 
obce se záměry navrhované změnou č. 1  nacházejí mimo plochu realizovaných odvodnění.  
 
Odůvodnění řešení a odůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými 
variantami  
 
Lokality, které byly již v platném ÚP navrženy jako plochy zastavitelné a změna č. 1 navrhuje pouze změnu 
jejich způsobu využití (1.1, 1.1.1, 1.4) jsou navrženy z důvodu reakce na stav v území, kdy plochy navržené 
platným územním plánem pro bydlení jsou dlouhodobě blokovány majetkoprávními vztahy, případně vysokou 
náročností na zainvestování. Tyto faktory brání uspokojit poptávku po nových požadavcích na výstavbu bydlení 
v obci a s tím i vytvořit dobré podmínky pro příznivý demografický vývoj v územní. Plocha Z14, odsouhlasená 
v platném ÚP pro sportoviště, je navržena pro plochu bydlení a související plochu pro sídelní zeleň. Tyto plochy 
byly vytipovány s ohledem na převažující funkci bydlení v území a jsou v této části obce preferovány pro rozvoj 
této funkce. V případě lokality č. 1.4 se jedná o změnu funkce sídelní zeleně na plochu pro bydlení z důvodu 
rozšíření plochy pro bydlení – zvětšení pozemku (navazující odsouhlasená plocha Z28). 
Celková výměra těchto ploch činí 0,53 ha. Tabelární vyhodnocení je uvedeno na konci kapitoly 13. 
 
Lokality navržené ve změně územního plánu pro výstavbu nad rámec odsouhlasených ploch: 
Jedná se o dílčí plochy 1.2, 1.3 a 1.5 o celkovém rozsahu 1,2892 ha, z čehož dopad do ZPF činí 1,1686 ha. 
Vymezení a lokalizace těchto ploch vychází z již zmíněných důvodů, kdy plochy navržené platným územním 
plánem pro bydlení jsou dlouhodobě blokovány majetkoprávními vztahy, případně vysokou náročností na 
zainvestování. Tyto faktory brání uspokojit poptávku po nových požadavcích na výstavbu bydlení v obci a s tím 
i vytvořit dobré podmínky pro příznivý demografický vývoj v územní. Náhradou za vymezení těchto ploch pro 
bydlení v rozsahu nového záboru ZPF 1,16 ha je navržena redukce již odsouhlasených, dlouhodobě 
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nevyužitých ploch pro bydlení (dílčí změny 1.6 až 1.10). Celková výměra těchto redukovaných ploch činí na 
ZPF 5,39 ha, tedy více jak 4x větší redukce ploch oproti schválenému ÚP.  
Lokalizace navržených změn vychází z požadavků investorů případně znalosti místního prostředí zástupců 
obce.  
 
Výsledná bilance (v ha): 
typ dílčí změny identifikace 

dílčí změny 
dopad do ZPF 
v platném ÚP 

dopad do ZPF 
ve změně č. 1 

vzájemná 
bilance – 
dopad do ZPF 

TYP A*) 
změna způsobu využití již odsouhlasených 
zastavitelných ploch v platném ÚP 

1.1. 
1.4. 

0,53 0,53 0 

TYP B 
nově vymezené zastavitelné plochy nad rámec 
odsouhlasených ploch v platném ÚP  

1.2. 
1.3. 
1.5. 

0 1,16 +1,16 

TYP C 
redukce zastavitelných odsouhlasených ploch 
v platném ÚP  

1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10 

5,39 0 -5,39 

výsledná bilance záboru ZPF po změně č. 1    -4,23 ha 

*) – bližší popis typu ploch viz úvod kapitoly 13 
 
Změna č. 1 navrhuje v celkové bilanci snížení výměry zastavitelných ploch (jejich dopad do ploch ZPF) 
o cca 4,23 ha oproti rozsahu vymezeném v platném územním plánu. 
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Přehled dotčených ploch řešených změnou č. 1 a jejich dopad do ploch ZPF a PUPFL: 
(vyčísleno v hektarech) 
Zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití již odsouhlasené zastavitelné plochy.  

IDENTIFIKACE 

NAVRŽENÉ 
FUNKČNÍ 
VYUŽITÍ 

LOKALITY 

KATASTR 
CELKOVÁ 
VÝMĚRA 
PLOCHY 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (HA) ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD 
OCHRANY (HA) CELKOVÝ 

ZÁBOR 
ZPF 

NEZEMĚDĚ
LSKÁ 
PŮDA 

INVESTICE 
DO PŮDY 

(HA) 

 
POZNÁMKA 

ORNÁ 
PŮDA TTP VINICE ZAHRADY OVOCNÉ SADY I. II. III. IV. V. 

Z1.1 BV TŘEBAŘOV 0,4067 0,4067      0,4067    0,4067 0 0 Lok. Z14 schváleného- ÚP pro 
funkci OS (sport a rekreace) 

Z1.1.1 ZV TŘEBAŘOV 0,0213 0,0213      0,0213    0,0213 0 0 Lok. Z14 schváleného- ÚP pro 
funkci OS (sport a rekreace) 

Z1.4. BV TŘEBAŘOV 0,2004 0,0620 0 0 0,0421 0 0 0,2004 0 0 0 0,1041 0,0963 0 Lok. Z41 schváleného- ÚP pro 
funkci ZV (veřejná zeleň) 

CELKEM            0,5321    

 
Zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití – rozšíření zastavitelných ploch nad rámec odsouhlasených ploch v platném ÚPO.  

ČÍSLO 
NAVRŽENÉ 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ 
LOKALITY 

KATASTR 
CELKOVÁ 
VÝMĚRA 
PLOCHY 

ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (HA) 
ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY 
(HA) CELKOVÝ 

ZÁBOR 
ZPF 

NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 
INVESTICE 
DO PŮDY 
(HA) 

 
POZNÁMKA 

ORNÁ 
PŮDA TTP VINICE ZAHRADY 

OVOCNÉ 
SADY I. II. III. IV. V. 

Z1.2. BV Třebařov 0,1254 0 0,0491 0 0 0 0 0,0491 0 0 0 0,0491 0,0763 0  

Z1.3. BV Třebařov 0,0443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0443 0 nezemědělská 
plocha 

Z1.5. BV Třebařov 1,1195 0 1,1195 0 0 0 0 1,1195 0 0 0 1,1195 0 0  
CELKEM 1,2892 0 1,1686 0 0 0 0 1,1686 0 0 0 1,1686 0,1206 0  

 
Dle platného územního plánu zastavitelné plochy u nichž změna č. 1 ÚPO Třebařov navrhuje změnu využití – jejich zrušení (zastavitelných ploch) a vymezení ploch v krajině (dle 
stávajícího využití nebo návrh).  

ČÍSLO NAVRŽENÉ 
FUNKČNÍ VYUŽITÍ  KATASTR CELKOVÁ VÝMĚRA PLOCHY 

(vč. nezemědělských ploch) 

OZNAČENÍ 
V PLATNÚM ÚP 

PŮVODNÍ FUNKČNÍ VYUŽITÍ 
LOKALITY V PLATNÉM ÚP 

VYČÍSLENÝ ZÁBOR ZPF  
V PLATNÉM ÚP 

 
POZNÁMKA 

Z1.6. Z Třebařov 0,3431 Z9 BV 3,23 Část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
Z1.6.1 Spz Třebařov 2,7016 Z9 BV 0 Část zastavitelné schválené lokality č. Z9 (3,23 ha) 
Z1.7. Spz Třebařov 0,2899 Z30 BV 0,31 Zastavitelná schválená lokalita č. Z30 (0,31 ha) 
Z1.8. Z Třebařov 1,5619 Z33 BV 0,15 Zastavitelná schválená lokalita č. Z33 (0,15 ha) 
Z1.9. Spz Třebařov 0,6076 Z35 BV 0,74 Zastavitelná schválená lokalita č. Z35 (0,74 ha) 
Z1.10 Spz Třebařov 0,5826 Z36 BV 0,96 Část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
Z1.10.1 Z Třebařov 0,3930 Z36 BV 0 Část zastavitelné schválené lokality č. Z36 (0,74 ha) 
CELKEM  6,4797   5,39  
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13.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
Změna č. 1. územního plánu nemá dopad do ploch PUPFL. Žádná z dílčích změn nezasahuje do pásma 50 m od 
okraje lesa.  

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 23. 06. 2014 mohli vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu Změny č. 1 UPO 
Třebařov. 

 Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 

15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK  

Veřejnost mohla uplatnit písemně své připomínky k návrhu Změny č. 1 UPO Třebařov v rámci společného jednání do 
09. 04. 2014.  
Ve stanovené lhůtě byly podány dvě připomínky – viz. tab. B kap. 6.8 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t. j. do 23. 06. 2014 mohl každý uplatnit své připomínky. 
Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
 
Protože v průběhu veřejného projednání nebyly podány žádné připomínky ani námitky, 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.  

16.  POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ 
A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 
Zpracování návrhu změny č. 1 UPO Třebařov bylo provedeno na mapových výřezech „A“ „B“ „C“. Jako mapový 
podklad byla použita naskenovaná katastrální mapa překreslená v programu Microstation. Jako výchozí podklad pro 
zpracování byla použita totožná mapa, která byla použita pro zpracování současně platného územního plánu.  
Hlavní výkres a Výkres technické a dopravní infrastruktury byly vyhotoveny ve třech samostatných výřezech „A“, „B“, 
„C“ s ohledem na lokální význam jednotlivých změn. 
Výkres Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace je s ohledem na vymezený jev, kterým je Koridor nadmístního 
významu E6 z PUR ČR pro přenosovou soustavu V 458 Krasíkov – Horní Životice zobrazen ve vztahu k celému 
řešenému území. 
Koordinační výkres a výkres Zábor zemědělského půdního fondu a PUPFL byly vyhotoveny ve třech samostatných 
výřezech „A“, „B“, „C“ s ohledem na lokální význam jednotlivých změn. 
Obsah dokumentace je splněn, viz textová a grafická část změny č. 1 ÚPO Třebařov. 
Zastupitelstvo obce Třebařov ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚPO Třebařov není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Pardubického kraje), s výsledkem řešení 
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů, nebo se stanoviskem krajského úřadu. 
 
 
………………..                     …………………….. 
starosta obce                                               místostarosta obce     
 
 
 
      razítko 
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