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A1 - Textová část Změny č.1 ÚP Koruna 
 

 

 

- nadpis OBSAH DOKUMENTACE – I. Územní plán Koruna  

  se doplňuje o text „- úplné znění po vydání Změny č.1 ÚP“                                                        

 

- na konci obsahu se ruší připojený text:   
 

B/ Grafická část 

Výkres č. I/1 Výkres základního členění území     M 1:5 000 

Výkres č. I/2 Hlavní výkres        M 1:5 000 

Výkres č. I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   M 1:2 000 

 

- jednotlivé kapitoly textové části ÚP Koruna se Změnou č.1 mění takto: 
 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Název úkolu, objednatel, projektant 

 
- na konec tohoto oddílu se doplňuje text:   

 

„Projektant Změny č.1 ÚP: A – PROJEKT Pardubice s.r.o. 

Ing. arch. Pavel Tománek 

    Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice 

    IČO: 259 41 551“ 

 

1.2 Použité podklady 

1.2.1 Mapové podklady 

 
- doplňuje se bod: :   
„3   Pro zpracování Změny č.1 ÚP vč. úplného znění ÚP – KMD platná od 3/2017 (ČÚZK)“ 

 

2.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

- v první větě se doplňuje text:   

„a následně aktualizována během zpracování Změny č.1 ÚP k 31.5.2018.“ 
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Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.2.2:   

 

2.2   „ZÁKLADNÍ“ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO   
HODNOT 

 
-  v odstavci Hlavní zásady funkčního a prostorového řešení je provedena oprava ve větě:  
 

Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch smíšené zástavby (plochy smíšené obytné 
- venkovské) „do ploch bydlení BV (plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské)“, kde 
převládá funkce bydlení, ale doporučuje se rovněž umísťování služeb, obchodu a drobné výroby. 

 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se doplňuje název kapitoly č.2.3:   
 

2.3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, „VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ    
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH  
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“ 

 

- mění se znění bodu 2.3.4: 

2.3.4 Výroba  „Veřejná zeleň“ 

Pro umístění drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit „veřejné zeleně“ je navržena plocha 
severně od obce. 

 
Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se doplňuje název kapitoly č.2.4:   

2.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, „VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ“ 

V kapitole 2.4.2 Zásobování elektrickou energií, části 2.4.2.1 Zásobování obce  

- se mění text ve větě:  

Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů „ve východní části obce“ v ploše určené pro drobnou 
a řemeslnou výrobu je navrženo vybudování nové zahušťovací trafostanice TS2.  

 

V kapitole 2.4.4 Vodní hospodářství, části 2.4.4.2 Odvedení dešťových a splaškových vod  

- se mění text:  

Bude vybudována nová splašková kanalizace, která bude gravitačně odvedena do ČOV Třebařov. V 
případě zástavby na východním a jižním okraji obce budou splaškové vody čerpány výtlačným řadem a 
dvěna čerpacími stanicemi. 

„Splaškové odpadní vody budou odvedeny stávající splaškovou kanalizací na ČOV Tatenice“.  

„Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění 
srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné 
využití; přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení 
se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení“. 
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Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.2.5:   

2.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ. 

 

- v části 2.5.1 Územní systém ekologické stability se doplňuje text:  

„ Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBC 260                                                                       

Návrh opatření: zachovat lesní společenstvo podél toku Ospirského potoka “ 

 

 

V kapitole 2.5, v části 2.5.2 Návrh dalších krajinotvorných úprav   

- se mění text druhé věty:  

V lokalitě západně „východně“ od navržené plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu „veřejnou zeleň“ 
je na svažitém území využívaném jako louka vytipována plocha vhodná pro trvalé zalesnění. 

 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.3:   

3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( 
například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách ) 

 

V kapitole 3, v části 3.2.1 Plochy dle zastavitelnosti  

- se v prvním řádku ruší označení plochy VD a přidává se označení „ZV“ 

- se mění funkce plochy Z4 takto: ruší se plocha výroby a skladování,  vkládá se „plocha 
veřejných prostranství – veřejná zeleň“ 

- opravuje se text u plochy P1 takto: ruší se plocha bydlení – venkovské,  vkládá se „plocha 
technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady“ 

 

V kapitole 3, v části 3.2.2 Plochy dle stávajícího nebo požadovaného využití: 

 

- upřesňuje se název plochy BV:   
BV – plocha bydlení – „v rodinných domech“ - venkovské 

 

- ve výčtu ploch se ruší:   
VD – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 
ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační 

- vkládá se :  
„ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ 
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V kapitole 3, v části 3.3.1 Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy): 

 

- upřesňuje se název plochy BV:   
  BV - plocha bydlení – „v rodinných domech“ - venkovské 

- se ruší text:   

VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Plochy s převažující výrobní funkcí – plochy malovýroby, řemeslné či přidružené   
výroby,výrobní i nevýrobní služby. 

- a nahrazuje se textem:  

„ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou   
parkově upravené a veřejně přístupné; součástí těchto ploch mohou být i drobné  
vodní plochy a toky“ 

 

V kapitole 3, v části 3.3.2 Plochy neurbanizované (nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná 
krajina) 

- se ruší text:   
ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 
 

V kapitole 3, v části 3.4.2 Charakteristika a regulace jednotlivých ploch 

 

- upřesňuje se název plochy BV:   
  BV - plocha bydlení – „v rodinných domech“ - venkovské 

 

- ruší se plocha VD vč. podmínek jejího využití:  

 

VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

Charakteristika 

Plochy určené pro produkční funkci, které svým objemem a charakterem obtěžují nebo částečně 
obtěžují okolí, a jsou určené zejména pro drobnou a řemeslnou výrobu a  sklady. 

Funkční regulace 
 
Přípustné je umísťování 
 
▪  opravny a služby zemědělské techniky  
▪  nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny  
▪  částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny  
▪  vzorkové prodejny a zařízení odbytu 
▪  sklady a pomocné provozy  
▪  podniková administrativa 
▪  služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu 
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▪  zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení) 
▪  stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu areálů a zařízení  
▪  vnitroareálové čerpací stanice pohonných hmot 
▪  zařízení požární ochrany 
▪  odstavné zpevněné plochy 
▪  technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod) pro provoz areálu 
▪  technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (ne skládky) 
▪  veřejná a vnitroareálová zeleň 
▪  umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže) 
▪  plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

Podmíněně přípustné je umísťování 

▪  prodejny potravin a smíšeného zboží  
▪  prodejny průmyslového zboží 
▪  sběrny druhotných surovin 

Nepřípustné je umisťování 

▪  rušící a obtěžující živnostenské provozovny  
▪  individuální bydlení, kromě bydlení vlastníků areálů a služebních bytů správců objektů nebo   
   nezbytného technického personálu 
▪  nové objekty hromadného bydlení v bytových domech, kromě bydlení nezbytného technického   
   personálu 
▪  školská zařízení, kromě učňovských dílenských zařízení 
▪  individuální rekreace 
 

 

- vkládá se nová plocha ZV vč. podmínek jejího využití 

 

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

 

Charakteristika 

plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti  

 

Funkční regulace 

Přípustné je umísťování 

• drobná architektura 
• pěší a cyklistické komunikace 
• vodní plochy a toky 
• veřejná zeleň 
• trasy liniové technické vybavenosti 

 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo 
stavby přípustné  
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- vkládají se podmínky využití plochy RN 

 

RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

 

Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí rekreace na přírodních plochách 

 

Funkční regulace 

Přípustné je umísťování 

• rekreační louky 

• sportoviště přírodního charakteru 

• plochy zeleně 

• nezbytné plochy a liniové trasy technické vybavenosti 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo 
stavby přípustné  

 

 

- ruší se plocha ZO vč. podmínek jejího využití:  

 

ZO – plochy zeleně – ochranná a izolační 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
 

Charakteristika 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 

 
Funkční regulace 

Přípustné způsoby využívání 

▪  vzrostlá zeleň tvořící optickou a hygienickou izolaci plochy pro výrobu a skladování.  

 

Podmíněně je přípustné umísťování 

▪  nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti  
 

Nepřípustné způsoby využívání 

▪ všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  
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Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.4:   

4. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, A 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 

- ruší se celé následující texty:   
 
Veřejně prospěšné stavby pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle §170 SZ) 
VD1 vybudování místní komunikace     
VD2 vybudování účelové komunikace vč. záchytného příkopu 
VT1 vybudování vodovodního řadu 
VT2 splaškové kanalizace vč. čerpacích stanic výtlačných řadů 
VT3 vybudování kabelového vedení VN vč. trafostanice       
 

Veřejně prospěšná opatření s možností předkupního práva (dle §101 SZ) 

PP vybudování veřejného prostranství (1448/1; 2204/2) ve prospěch Obce Koruna 
 

- v textu: Veřejně prospěšná opatření pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
(dle §170 SZ)  se ruší věta:  
 

VR vybudování vodní plochy 
 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se vkládají nové kapitoly 5., 6. a 7.:    

5. 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 K.Ú. A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 
6. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření 
 
7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

A/ textová část územního plánu ……………………............................….obsahuje  24 stran 
B/ grafická část: 

I/1 výkres základního členění území    1 :  5 000 
I/2 hlavní výkres  1 :  5 000 
I/3 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 :  5 000         

 
-  v následující větě se ruší slova jako příloha č. 1. 
B/  Grafická část návrhu zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) - je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1. 
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B1 – Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP Koruna  
 

Obsah: 

 

a) postup při pořízení změny č. 1 územního plánu .............................................................................. 12 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem .................................................................................................................................................... 13 

c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ............................................... 19 

d) 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 . 19 

e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ..... 20 

f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů…….……………………...20 

g) vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování změny ÚP ................................................................. 25 

h) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení ............................................................................................... 27 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení ........................................................................................... 27 
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a) postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

 

Schválení a pořízení změny č. 1 ÚP Koruna 
 

Pořízení Změny č. 1 ÚP Koruna, v souladu s požadavkem zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon dále jen „stavební zákon“), ve znění 
pozdějších předpisů, vzešlo z projednávání Zprávy o uplatňování ÚP Koruna v období 6/2010 
– 5/2018. Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP byly součástí Zprávy o uplatňování 
ÚP Koruna - ta byla schválena Zastupitelstvem obce Koruna dne 27. 6. 2018 pod č. usnesení 
6/2018. Změna č. 1 je pořizována zkráceným postupem. 

 

Pořizovatelem Zprávy o uplatňování ÚP Koruna v období 6/2010 – 5/2018 byl v souladu 
se zněním stavebního zákona MěÚ Moravská Třebová, Odbor výstavby a územního 
plánování, jako pořizovatel ÚP Koruna a postupem dle stavebního zákona se stal i 
pořizovatelem změny č. 1 ÚP Koruna. 

 

Pořizování Změny č. 1 ÚP začalo zpracováním Zprávy o uplatňování ÚP Koruna v období 
6/2010 – 5/2018, která obsahovala jako bod e) „Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu“. Projednání „Zprávy“ bylo oznámeno dne 15. 5. 2018, návrh byl vystaven od 
16. 5. 2018 do 18. 6. 2018. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení projednání návrhu 
Zprávy byly zveřejněny rovněž ve stejném termínu i na elektronických úředních deskách na 
adresách https://www.moravskatrebova.cz/ a obce Koruna. 

K návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Koruna se bylo možné vyjádřit nejpozději do 30-ti dnů 
od vyvěšení oznámení (do 18. 6. 2018). Z projednání „Zprávy o uplatňování ÚP Koruna 
v období 6/2010 – 5/2018“ vyplynulo, že návrh změny č. 1 ÚP Koruna není nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí.  

Na základě doplňujících požadavků k řešení, byla Zpráva o uplatňování ÚP doplněna a 
schválena zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2018, usnesením č. 6/2018.  

Podle projednané Zprávy o uplatňování ÚP Koruna v období 6/2010 – 5/2018, obsahující 
„Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu“ byl v červnu 2018 zpracován návrh 
Změny č. 1 Územního plánu Koruna. Návrh zpracovala firma A – PROJEKT Pardubice s. r. o., 
Ing. arch. Pavel Tománek, autorizovaný architekt, ČKA 01 197, Jiráskova 1275. 530 02 
Pardubice. 

Zahájení řízení zkráceným postupem o Změně č. 1 ÚP bylo oznámeno dne 24.07.2018  
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou 
bylo oznámeno veřejnosti. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek, připomínek 
a námitek nejdéle do 7 dnů ode dne veřejného jednání t.z. do 05.09.2018. Po tuto dobu bylo 
umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚP, který byl vystaven na MěÚ 
Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na obce Koruna. Dále byl návrh zveřejněn i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 28.08.2018 v 10:00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Koruna. Z veřejného jednání byl vyhotoven záznam. Žádný 
z dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a ani obce, pro které je Změna č. 1 
ÚP pořizována nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. 

Dne 10.09.2018 byl dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona požádán Krajský úřad 
Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚP. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, 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 a dne 26.09.2018 pod č.j. KrÚ 62748/2018 vydal souhlasné 
stanovisko.  
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Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo vypracováno 
Vyhodnocení stanovisek po veřejném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP – příloha 1, ve které 
jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly 
podány žádné námitky ani připomínky, nebylo nutné návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu. 

 
Dne 01.10.2018 byl zastupitelstvu obce předložen návrh Změny č. 1 k vydání. 

Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne 03.10.2018 vydalo Změnu 
č. 1 ÚP opatřením obecné povahy. Změna č. 1 ÚP Koruna nabyla účinnosti dne 19.10.2018 
 

 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Z politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou ČR dne 20. 7. 2009 
usnesením č. 929 ve znění aktualizace č. 1 schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015 usnesením 
č. 276 vyplývá, že území, řešené ÚP Koruna nespadá do žádné specifické ani rozvojové 
oblasti a neprochází zde rozvojová osa republikových priorit.  
Navrhovaná změna č.1 územního plánu Koruna respektuje obecné republikové priority a nemá 
žádný vliv na navazující území. 

 

■ Komentář k souladu s jednotlivými body stanovených republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které mají vztah k řešenému území 
a obsahu změny č.1 ÚP a jsou obsažené v čl. 14 až 32 PÚR ČR ve znění aktualizace č.1: 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice…….  

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Charakter obce i její urbanistická struktura je respektována. Plochy změn jsou malého 
rozsahu, doplňují a aktualizují stávající zastavění. Nejsou vytvářeny žádné izolované návrhové 
plochy v krajině a nedochází tak k žádné fragmentizaci krajiny.  
 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..  

Navržená Změna č.1 ÚP nevytváří svým řešením žádné podmínky pro vznik sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.   
 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
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Navržené změny v území vycházejí ze zjištěného stávajícího stavu a z respektování všech 
dostupných podkladů. To se týká zejména nadřazené ÚPD – ZÚR Pardubického kraje, ÚAP 
(územně analytických podkladů), stávajícího územního plánu, požadavků obce i jednotlivých 
občanů.  
 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

V řešeném území k.ú. Koruna se nenacházejí žádné funkční ani bývalé výrobní areály, tudíž 
ani žádné plochy brownfields.  
 
 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné 
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro 
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.  

Záměry obsažené v návrhu Změny č.1 ÚP jsou minimálního rozsahu a týkají se buď 
zastavěného území nebo jeho bezprostředního okolí. Nezasahují proto do žádných 
významných přírodních ploch v řešeném území a charakter krajiny tak nijak neovlivní. 
 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Na migrační propustnost krajiny nemá navržená změna územního plánu žádný vliv.   
 

 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Netýká se navrženého řešení, záměry uvedené ve Změně č.1 ÚP nevytvářejí žádné nároky 
na změny veřejné dopravní infrastruktury.  
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 
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V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů, rozvojové plochy pro výrobu navrženy nejsou. Plocha pro bytovou výstavbu (lok. Z3.1) 
doplňuje již vymezenou a částečně zastavěnou lokalitu plochu pro bydlení Z3 a není v dosahu 
žádného výrobního areálu (v řešeném území se nevyskytují).  
 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v 
území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod.  

V k.ú. Koruna se nenacházejí žádné vodní toky, pro které by bylo vyhlášeno záplavové území, 
veřejná infrastruktura není navrhována.   
Dle ÚAP vyplývá, že se na území obce nachází 6,7 ha nadměrně sklonité orné půdy,  žádné 
sesuvné ani poddolované území se na území obce nevyskytuje.  
 
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami.  

Změna č.1 ÚP nenavrhuje žádné plochy ani koridory veřejné infrastruktury.  
 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti.  

Do výkresové části územního plánu je zapracováno řešení splaškové kanalizace (stávající 
stav) dle PD „ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov“ 
(zpracovatel VODOPLAN s.r.o. Plzeň, realizace 2015).   
 
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  

Změnou č. 1 ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro rozvoj výroby energie z obnovitelných 
zdrojů. 
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Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje vydané dne 29.4.2010. Dne 17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pk vydalo ZÚR 
Pk - aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.  

Z hlediska cílových charakteristik krajiny řešené území spadá do oblastí se shodným krajinným 
typem – krajiny zemědělské (západní část), lesozemědělské (východní část) a lesní (severní 
okraj), mimo území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.  

ZÚR Pk neosahuje pro řešené území k.ú. Koruna žádné požadavky na vymezení ploch nebo 
koridorů.  

 
■  Komentář k souladu s jednotlivými články ZÚR Pk - aktualizace č.1, které mají vazbu 
na předložený návrh řešení změny č.1 územního plánu: 
 
Změna č.1 ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou stanovené v kapitole 1 ZÚR Pk, a které mají vztah k řešenému území:  
 
- v odst.06 - Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
přitom se soustředit zejména na: 

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

v části b) - ochranu pozitivních znaků krajinného rázu:  

Řešené území má převážně charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny, přírodní 
plochy jsou zastoupeny zejména lesními plochami ve východní části k.ú. Záměry uvedené ve 
Změně č. 1 ÚP uvedený charakter krajiny respektují a přírodní hodnoty nijak nenarušují.    
 

v části c) - 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:  

Záměry, které jsou předmětem navrhované Změny č.1 ÚP nemají žádný vliv na fragmentaci 
krajiny – navrhuje se jedna zastavitelná plocha Z3.1, která doplňuje již vymezenou lokalitu Z3, 
ostatní změny pouze aktualizují stav v zastavěném území nebo jeho bezprostředním okolí.     
 
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve 
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod 
využívaných ke koupání;  

V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot hlukové 
zátěže nebo imisních limitů, rozvojové plochy pro výrobu navrženy nejsou.  
 
 
v části e) - ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel;  

Navržená Změna č.1 ÚP nevytváří svým řešením žádné podmínky pro vznik sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.   
 

v části f) - rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
nejméně konfliktních lokalit. 

Změna č.1 ÚP neobsahuje žádné záměry, které by mohly ovlivnit charakter krajiny. 
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- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na 
území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 
Přitom se soustředit zejména na: 

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

Změna č.1 ÚP navrhuje plochu malého rozsahu (lok. Z3.1 pro bytovou výstavbu), kterou se 
doplňuje již vymezená a částečně zastavěná lokalita plochu pro bydlení Z3.   
 

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

Výstavba ve volné krajině není navržena, lokalita Z3.1 vyplňuje proluku mezi zastavěným a 
zastavitelným územím v místech se stávající veřejnou infrastrukturou.   
 
v části h) - úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti;  

Z hlediska veřejné infrastruktury aktualizuje řešení likvidace odpadních vod v obci - 
do výkresové části územního plánu je zapracován stávající stav řešení splaškové kanalizace 
dle PD „ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov“ 
(zpracovatel VODOPLAN s.r.o. Plzeň, realizace 2015).   
 
- v odst.09 - Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména 
Králové-hradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost 
obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér). 

Změnou č.1 ÚP se neřeší zádné vazby na území sousedního Olomouckého kraje 
 
- v odst.112, část a) - respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na 
regionální a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a 
ekologické stability krajiny, s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží;  

V řešeném území nejsou vymezeny prvky ÚSES na regionální nebo nadregionální úrovni.  
 
- v odst. 114 - ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, 
kulturními a civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo 
mají národní či regionální význam.  

V k.ú. Koruna se vyskytují pouze VKP ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy) a skladebné 
prvky lokálního ÚSES. Navrhovaná Změna č.1 ÚP se těchto prvků nijak nedotýká.   
 

 
ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou: 
- v čl. 127 stanovené pro krajinu lesní   
  

v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné 
míře při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na 
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 
v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť 
odůvodněných případech 
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v odst. d) - eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním 
nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových 

Krajina lesní se nachází v okrajové poloze v severní části k.ú., navržená Změna č.1 ÚP ani  
stávající ÚP do této oblasti nijak nezasahuje.  
 
-  v čl. 131 pro krajinu lesozemědělskou,   
 

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

Do krajiny lesozemědělské spadá návrhová lok. Z4, u které je navržena změna využití z ploch 
výroby (VD) na plochy veřejné zeleně (ZV) 
 

v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech 

Žádné záměry obsažené ve Změně č.1 ÚP se lesních ploch nedotýkají.  

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

Celková koncepce území stanovená v ÚP Koruna se navrženou Změnou č.1 ÚP nijak nemění.  
 
- v čl. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,   
 
v odst. a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  
v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území;  

Navržena je pouze jedna rozvojová plocha - lokalita Z3.1, která vyplňuje proluku mezi 
zastavěným a zastavitelným územím v místech se stávající veřejnou infrastrukturou.   
Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je uvedeno v samostatné kapitole 14.1 
Odůvodnění ÚP. 
 
v odst. c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné 
zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  
 
v odst. d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

V nezastavěném území nejsou navrženy žádné změny, koncepce platného ÚP je 
respektována.   
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c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 

Z hlediska širších vztahů řeší Změna č.1 ÚP takové úpravy v území, které svým charakterem 
a rozsahem širší vztahy neovlivní.  

 

d) 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 

 
Změna č.1 ÚP je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 
19 stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. ÚP 
zohledňuje žádoucí vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území ve snaze adekvátně uspokojit potřeby současné 
generace bez ohrožení podmínek života generací budoucích.  
 
§ 18  
- vytváří předpoklady pro doplnění zástavby ve východní části obce (lok. Z3.1) a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, přičemž neohrožuje podmínky života generací 
budoucích 

- respektuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 
které jsou stanoveny v platném územním plánu - navržená změna č.1 řeší pouze aktuální 
požadavky malého rozsahu na využívání a plánování v řešeném území 

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů 

- zásady ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví nejsou navrženou změnou č.1 nijak dotčeny, 
je i nadále chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 

- podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a ochrana nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků jsou stanoveny v ÚP Koruna. Změna č.1 se týká zejména 
jedné nové zastavitelné plochy malé rozsahu (Z3.1) a změny navržené využití lok. Z4.  
Lokality jsou v souladu s potenciálem rozvoje území a mírou využití zastavěného území 
obce.  

 
§ 19 
- respektuje ochranu přírodních hodnot území stanovenou v ÚP Koruna 
- nemění koncepci rozvoje území  
- potřeba změny v území byla prověřena a posouzena a je obsahem navrhované změny ÚP   
- základní podmínky na využívání a prostorové uspořádání území jsou dány platným ÚP, 

navržená lokalita Z3.1 se začlení do již vymezených ploch s rozdílným způsobem využití 
„BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské“, lok. Z4 bude součástí ploch „ZV – 
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“.   

- pořadí provádění změn v území navržená změna č.1 ÚP nestanovuje 
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- změnou č.1 ÚP dojde k aktualizaci podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, a to 
zejména zapracováním limitů dle platných ÚAP, úplné znění bude zpracováno nad aktuální 
mapou KN   

-  podmínky pro zajištění civilní ochrany se navrženou změnou ÚP nemění 
- změna č.1 ÚP neurčuje žádné asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy do území  
- záměry navržené změnou č.1 nevyvolávají žádné podstatné negativní vlivy v území  
- plochy pro využívání přírodních zdrojů změna č.1 neřeší  
- navržené záměry nejsou v rozporu s aktuálními poznatky z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování a ekologie a památkové péče 
- povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyla stanovena 
 

e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

 
Změna územního plánu je pořizována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 
                                                                                                                            

f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Změna č. 1 návrhu ÚP Koruna je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
Změna č. 1 ÚP byla v rámci veřejného jednání projednána. S vodoprávním úřadem MěÚ 
Moravská Třebová jako s dotčeným orgánem chránícím zájmy podle zvláštních právních 
předpisů byla Změna č. 1 upravena doplněním textové části a dohodnuta.  
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu a krajského úřadu je zpracováno v příloze 1.  
 
 
Příloha č. 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP KORUNA 

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

1 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

KHS s návrhem Změny č. 1 územního plánu Koruna  s o u h l a s í.  
  

KHSPA 
12947/2018/HOK-Sy, 
04.09.2018 

3 KÚ Pk, odbor dopravy 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 

 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas) 

Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou 
z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského úřadu 
v Pardubicích ke Zprávě o uplatňování územního plánu připomínky. 

KrÚ 
53335/2018/OŽPZ/Ti 

27.08.2018 
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Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. J.Svobodová) 

Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a přírodních rezervací, 
lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému ekologické stability, které jsou dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci Krajského 
úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, nemá 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  

N E S O U H L A S 

k uvedené věci ”ÚP Koruna, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

O D Ů V O D N Ě N Í 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací 
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 
zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu.“ V případě, že jsou některé takové plochy přejímány 
z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční 
využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.  

Lokalita č. Z4 – data k lokalitě nejsou uvedena v tabulkové části předkládaných 
podkladů, přestože se jedná o návrh změny funkčního využití. Není proto možno se 
k lokalitě vyjádřit. V případě, že se na lokalitě nachází půdy II. třídy ochrany, 
nepostupoval pořizovatel v souladu s § 4 odst. 4 zákona.  

U lokality č. Z3.1 (bydlení) nacházející se především na půdách I. a II. třídy ochrany 
nebyla dostatečným způsobem odůvodněna převaha jiného veřejného zájmu. V 
daném katastru je pro navrhované funkční využití schváleno dostatečné množství 
jiných dosud nevyužitých ploch (není proto splněna podmínka nezbytnosti, viz § 4 
odst. 2 zákona). Záměr se nachází i na ucelených zemědělsky 
obhospodařovatelných plochách [rozpor s § 4 odst. 1 písm. c) zákona, tj. narušování 
organizace zemědělského půdního fondu]. Zábor lokality není ve veřejném zájmu. V 
daném případě nelze argumentovat ani termínem „proluka“ (viz str. 27 předloženého 
textu). Tento termín po novele zákona (tj. po roce 2015) již zná zemědělský půdní 
fond pouze v souvislosti s veřejně prospěšnými stavbami, nikoli se stavbami pro 
bydlení.  

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. b) 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 upravenému návrhu změny 
č. 1 územního plánu Koruna pro veřejné projednání připomínky – z textové části 
odůvodnění návrhu územně plánovací dokumentace v kap. n) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa“ je zřejmé, že navrhovaným řešením nebudou 
negativně dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel Ing. Jiří Kučera)  

Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. e) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon“ a „úřad“), vydává stanovisko podle ust. § 47 
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odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů:  

Úřad posoudil podle ustanovení § 10i zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 
zákona předložený návrh územně plánovací dokumentace a dospěl k závěru, že k 
„Projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Koruna“ není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Odůvodnění:  

Předložený návrh byl posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona, 
na základě širších vazeb v území včetně důkladného posouzení kumulativních a 
synergických vlivů, a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vlivů na 
životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy podle zvláštních předpisů.  

Úřad současně upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora 
– oznamovatele záměrů postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících tohoto 
zákona, upravujících posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, pokud budou tyto 
záměry naplňovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následných 
řízeních dle zvláštních právních předpisů 

 

 

Souhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) po úpravě textové části změny č. 1 ÚP: 

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 nově 
předloženou doplněnou žádost (č. j.: MUMT/26676/2018 ze dne 29. 8. 2018) a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

S O U H L A S 

k uvedené věci ”ÚP Koruna, změna č. 1, nové podklady, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb.  

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,4275 ha, z toho:  
 Lokalita: Z3.1 - rozloha 0,4275 ha. Využití je možné pro bydlení.  

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací 
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 
zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v 
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu.“ V případě, že jsou některé takové plochy přejímány 
z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční 
využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.  

U lokality č. Z3.1 (bydlení) nacházející se na půdách I. a II. třídy ochrany, byla 
shledána převaha jiného veřejného zájmu. Jedná se o plošně malou ohraničenou 
proluku uvnitř ucelené existující výstavby a další zástavby schválené předchozím 
územním plánem. Jejím záborem nebudou dotčeny zájmy OZPF.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas orgánu 
ochrany ZPF 

Č.j.:  KrÚ 
60381/2018/OŽPZ/B
o 

Ze dne 05.09.2018 

 

 

 

 

 

5 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

S návrhem Změny č. 1 ÚP Koruna souhlasíme.  MPO 55306/2018 

08.08.2018 

6 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

7 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha1  

Nevyjádřilo se  
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8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo se  

9 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Nevyjádřil se  

10 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

Nevyjádřilo se  

11 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěU vydává toto koordinované stanovisko: 

1. Ochrana přírody a krajiny 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona, jsou záměrem dotčeny. 
Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.   

2. Odpadové hospodářství 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá 
připomínky.  

3.  Ochrana lesa 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru 
nemá připomínky.  

4.  Ochrana zemědělského půdního fondu 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou 
záměrem dotčeny.  

5.  Ochrana vod 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou záměrem dotčeny. 

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

- V kapitole 2.4.4 Vodní hospodářství, části 2.4.4.2 Odvedení dešťových a 
splaškových vod je třeba doplnit text: "Splaškové odpadní vody budou 
odvedeny stávající splaškovou kanalizací na ČOV Tatenice.". 

- Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
§ 20 odst. 5, písm. c), je vhodné do textu doplnit: "Stavební pozemek se vždy 
vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových 
vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich 
jiné využití; přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě 
jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich 
zachycení.".  

Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, textová část byla doplněna dle požadavku. 

 
6.  Doprava na pozemních komunikacích 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.  

7.  Památková péče 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou 
záměrem dotčeny. 

S MUMT 
22907/2018/OZP9 

21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOHODA 
s vodoprávním 
úřadem o úpravě a 
doplnění textové 
části ze dne 
18.09.2018 

12 Obvodní bánský úřad, 
Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k projednání návrhu Změny č. 1 územního 
plánu Koruna, jelikož na pozemcích v k.ú. Koruna, není podle evidence vedené 
zdejším úřadem stanoven dobývací prostor. 

Podle dostupných informací není v předmětném katastrálním území stanoveno ani 
chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové. 

Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo ŽP Hradec Králové bylo obesláno. 

SBS 
23251/2018/OBÚ-
09/1 

27.07.2018 
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13 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se   

14 KÚ Pk, odbor rozvoje Nevyjádřil se  

 15 Obec Koruna Nevyjádřila se  

16 Obec Krasíkov Nevyjádřila se  

17 Obec Hynčina Nevyjádřila se  

18 Obec Třeboařov Nevyjádřila se  

19 Povodí Moravy s.p. 
Brno Nevyjádřilo se 

 

20 GasNet s.r.o., Ústí 
nad Labem 

V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti 
GasNet, s.r.o.: 

• středotlaké plynovody a přípojky. 

Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční 
soustavy zemního plynu. 

V územním plánu požadujeme: 

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a 
bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů energetického zákona, 

2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP. Aktuální 
podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo 
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/, 

3. před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech 
(stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a stanovisko 
ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými zařízeními. 
Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto kolizních míst 
a bude odsouhlasena GasNet, s.r.o. 

Při respektování uvedených podmínek se změnou č. 3 územního plánu Moravská 
Třebová souhlasíme. 

Vyjádření pořizovatele: Plynárenská zařízení jsou návrhem respektována. Bod 3 
se týká konkrétních řízení jednotlivých staveb a svojí podrobností nespadá do řešení 
územně plánovací dokumentace. 

5001766508 

31.07.2018 

21 ČEPS, a.s., Praha Nevyjádřil se  
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g) vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování změny ÚP 

 
Pořizování ÚP začalo zpracováním Zprávy o uplatňování územního plánu Koruna v období 
6/2010 – 5/2018, která obsahovala pod bodem e) „Pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu“. 
Projednání „Zprávy“ bylo oznámeno dne 15. 5. 2018, návrh byl vystaven od 16. 5. 2018 do 18. 
6. 2018. Na základě doplňujících požadavků k řešení byla Zpráva doplněna a schválena 
zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2018 pod č. usnesení 6/2018. 

Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP byly jako celek splněny, dílčí úpravy byly průběžně 
konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem. Změna č. 1 územního plánu Koruna 
je zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu. Grafická část je 
zpracována dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS 
v Pardubickém kraji – MINIS“. 

 

Komentář ke splnění konkrétních úkolů z jednotlivých bodů „Pokynů pro zpracování návrhu 
změny ÚP“: 
 

 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch, 
 

Koncepce základního rozvoje obce Koruna zůstává nadále v platnosti. 

Byly prověřeny požadavky na změny využití území a vymezeny byly:  
 

• zastavitelná plocha Z3.1 (funkční využití BV – plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské) - část pozemku p.č. 1406 

• změna funkce zastavitelné plochy Z4 – z navrženého využití VD (plochy výroby a 
skladování) na plochy veřejného prostranství – veřejná zeleň (ZV)  

Součástí Změny č. 1 ÚP je: 
 

• překreslení výkresů na nový mapový podklad (KMD – katastrální mapa digitalizovaná) 

• aktualizace hranice řešeného území na základě platné katastrální mapy k.ú. Koruna 

• vymezení hranic zastavěného území a jeho aktualizace na základě aktuální katastrální 
mapy k.ú. Koruna 

• aktualizace limitů řešeného území dle platných ÚAP Moravská Třebová 

• zařazení realizovaných (využitých) lokalit nebo jejich částí do ploch stabilizovaných – 
části lokalit Z2, Z3, plochy veřejného prostranství 

• úprava grafického značení hlavních jevů v souladu s metodikou Krajského úřadu 
(MINIS) 

V návrhu změny č.1 je doplněno vyhodnocení a zdůvodnění potřebnosti vymezení nových 
zastavitelných ploch (dle § 55 odst. 4 stavebního zákona).  
 
Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je uvedeno v kap. n) Odůvodnění 
Změny č.1 ÚP.  
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2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 
 
- Navržená změna územního plánu si nevyžádala žádné změny základní koncepce dopravní 
infrastruktury  

- Navržená změna nemění koncepci technické infrastruktury obce, trasy kanalizace jsou po 
jejím dokončení zobrazeny dle dokumentace skutečného provedení. 

- Navržená změna nemění koncepci občanské vybavenosti obce, veřejného prostranství ani 
odstraňování odpadů   

 
3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

- koncepce uspořádání krajiny zůstává beze změny, doplněna je část katastrálního území na 
severním okraji (podél společné hranice s k.ú. Tatenice) - plochy NL, NZ2 dle aktuální mapy 
KN.  

4. Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování 
územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými 
orgány a veřejností. 
 

- byla upravena trasa navrhovaného lokálního biokoridoru Nad Slováckým údolím tak, aby byla 
zajištěna jeho návaznost na navrhované lokální biocentrum U západního dílu (k.ú. Třebařov).   
 

5. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit: 

- plochy ani koridory územních rezerv nejsou vymezeny.   
 

6. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo: 

- nové veřejně prospěšné stavby navrženy nebyly, rozsah již vymezených VPS a VPO byl 
Změnou č.1 ÚP redukován  

 

7. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci: 

- plochy, ve kterých by bylo rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci vymezeny nejsou.  

 

8. Případný požadavek na zpracování variant řešení: 

- v rámci zpracování změny č.1 ÚP Koruna není zpracováno variantní řešení.  
 

 

 

 



                                                     Změna č.1 ÚP KORUNA  

27 

 

9. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 
 
- Obsah návrhu změny č.1 územního plánu odpovídá požadavkům přílohy č.7 k vyhlášce 
č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  
 
- Odůvodnění dokumentace návrhu změny pro společné jednání obsahuje srovnávací text 
s vyznačením změn výrokové části oproti platnému stavu územního plánu. 
 
- Požadovaná forma zpracování je dodržena.  
 
- Změna č. 1 ÚP Koruna je zpracována v souladu a v rozsahu, který určuje zákon č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle jeho prováděcích vyhlášek. Digitální data změny č. 1 
a následně i úplného znění Územního plánu Koruna se zapracovanou změnou č. 1 jsou 
zpracována dle metodiky MINIS. 
 

h) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Změna č.1 územního plánu Koruna neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v ZÚR Pk - aktualizace č.1.  
 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 
Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno. Navrhované změny jsou v souladu s celkovou koncepcí platného územního 
plánu - hlavním cílem je uvést územně plánovací dokumentaci do souladu s aktuálním stavem 
v území i s požadavky na jeho další využívání.  
Výkresová část Změny č.1 ÚP je zpracována na aktuálním mapovém podkladu - KMD Koruna  
Popis a zdůvodnění návrhů a úprav, řešených změnou č.1 ÚP Koruna:       

 
1) Nová rozvojová plocha 
       

• zastavitelná plocha Z3.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“) – část p. č. 1406 (TTP, vlastník: Obec Koruna – LV 10001) – jako rozšíření 
již vymezené lokality Z3. 

Tento pozemek ve vlastnictví obce na jejím východním okraji je připravován pro 5 stavebních 
parcel, je zpracován geometrický plán na jejich vymezení. Převážná část pozemku navazuje na 
stávající zástavbu, na východní straně na místní komunikaci. Změna se týká cca 2/5 plochy 
tohoto pozemku, zařazeného v současné doně do ploch „NZ2 - plochy zemědělské - louky a 
pastviny“, zbylé 3/5 pozemku jsou již součástí zastavitelné lok. Z3 pro bydlení. Středem 
pozemku ve směru východ- západ je navržena obslužná komunikace a je zde uložen stávající 
vodovod a kanalizace napojená na ČOV.     

 
2) Změna využití vymezené zastavitelné plochy 

• navržena je změna způsobu využití lok. Z4 z „ploch výroby a skladování – drobná a 
řemeslné výroba“ – VD na „plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň“ – ZV.  
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3) Změna využití ploch v nezastavěném území 
• navržena je změna způsobu využití ploch navazujících na lokalitu Z4 – z „ploch zeleně 

– ochranné a izolační“ – ZO na „plochy přírodní“ - NP.  

Změnou využití lok. Z4 z ploch výroby (VD) na plochy veřejné zeleně (ZV) není důvod pro 
vymezování navazujících ploch jako zeleň ochranná – navrhuje se proto vymezit zde plochy 
přírodní (NP), což je i v souladu se skutečností v severní části této plochy.   

 
4)  Na základě aktualizovaného mapového podkladu pro k.ú Koruna jsou navrženy následující 
změny a úpravy (bez vlivu na koncepci uspořádání řešeného území):   

• byla provedena aktualizace hranic zastavěného území  
• po realizaci staveb a jejich vložení do KN se zastavěné pozemky stávají součástí 

zastavěného území - částí lokalit Z2 a Z3.  
 

5)  oprava grafického značení části ploch  
• zastavitelná plocha Z5 – celá lokalita je značena jako návrhová 

  
V platném územním plánu (hlavní a koordinační výkres) je severní část lokality znázorněna jako 
stabilizované území, ve skutečnosti se jedná o návrhovou – zastavitelnou lokalitu.  

 
• zařazení několika pozemků v souladu se skutečností – p.č. 1634/1-2 z ploch NZ3 do 

ploch BV (zastavěná zahrada) a p.č. 1444/6 z ploch BV do ploch OV (vodárna).  
 

6)  aktualizace řešeného území  
 

• na základě platné katastrální mapy k.ú. Koruna je doplněna část katastrálního území 
na severním okraji (podél společné hranice s k.ú. Tatenice a k.ú. Hynčina) - plochy NL, 
NZ2. V této části k.ú. jsou doplněny limity, vyplývající z ÚAP - pvky lokálního ÚSES 
(LBC 260 a LBK 70) a el. vedení VN 22 kV.  
 

7)  další úpravy:  
 

• aktualizována koncepce odkanalizování obce  
 
Do výkresové části územního plánu je zapracováno řešení splaškové kanalizace (stávající stav) 
dle PD „ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebařov“ 
(zpracovatel VODOPLAN s.r.o. Plzeň, realizace 2015). 
 
Doplněny byly zásady nakládání s dešťovými vodami dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písm. c). 
 
 

• byla upravena trasa navrhovaného lokálního biokoridoru Nad Slováckým údolím tak, 
aby byla zajištěna jeho návaznost na navrhované lokální biocentrum U západního dílu 
(k.ú. Třebařov).   
 
Jedná se o krátký úsek (cca 100 m) jižně od obce při společné hranici s k.ú. Třebařov.  
 

• v souladu s platnou legislativou a aktuálním stavem v území byl redukován rozsah 
vymezených VPS a VPO - nové veřejně prospěšné stavby navrženy nebyly   
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• do kapitoly 3.4.2 Charakteristika a regulace jednotlivých ploch se doplňují podmínky 
využití ploch RN (plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru).  
 
Ve stávajícím (platném) územním plánu byly plochy RN vymezeny bez stanovení podmínek 
pro jejich využití.  

 
• v grafické části Odůvodnění změny ÚP (koordinační výkres) jsou zakreslena veškerá 

aktuální ochranná pásma vyplývající z ÚAP 
 

 

Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody 

- beze změny dle platného ÚP.  
 

Ochrana obyvatelstva   

- beze změny dle platného ÚP.  
 

Ochranná pásma a chráněná území 

- zapracováno v koordinačním výkrese dle 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová 
2016.  
 

Požadavky z hlediska obrany státu 
 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR: 
V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně 
plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 
výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), 
výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu 
ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů 
vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP – 
jev 119). 
 
 

 
 
 

j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Navrhovaná změna nebude mít významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo 
ptačí oblast - na území obce se evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nenachází.  

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 8.6.2018 pod č.j. KrÚ 
35615/2018/OŽPZ/Ti k závěru, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí.  
Na základě těchto vyjádření nebylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj 
území zpracováno.  
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k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno a z tohoto 
důvodu nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
 
 

l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 

zohledněny nebyly 

Nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 
 

 

m) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

- plochy bydlení 

• Pro účelné využití veřejné infrastruktury a možnost zástavby celého obecního pozemku 
na východním okraji obce byla vymezena rozvojová plocha Z3.1 (BV – plochy bydlení 
v rodinných domech - venkovské), a to jako doplnění plochy Z3.   

Tento pozemek ve vlastnictví obce na jejím východním okraji je připravován pro 5 stavebních 
parcel, je zpracován geometrický plán na jejich vymezení. Převážná část pozemku navazuje na 
stávající zástavbu, na východní straně na místní komunikaci. Změna se týká cca 2/5 plochy 
tohoto pozemku, zařazeného v současné doně do ploch „NZ2 - plochy zemědělské - louky a 
pastviny“, zbylé 3/5 pozemku jsou již součástí zastavitelné lok. Z3 pro bydlení. Středem 
pozemku ve směru východ- západ je navržena obslužná komunikace a je zde uložen stávající 
vodovod a kanalizace napojená na ČOV.     

 

• Po realizaci staveb a jejich vložení do KN byl zmenšen rozsah lokalit Z2 a Z3 - 
zastavěné pozemky se stávají součástí zastavěného území. 
 

V následující tabulce je uvedena celková bilance změn v návrhových plochách (lokality využité 
i nově navržené).  
 
Pozn.: Výměry lokalit jsou uváděny v ha, „+“ znamená navýšení, „-“ odečet 

 

Ozn. 
Pl. nově 

navržené (+) 

Pl. využité a 
převedené do 

zastavěného úz. 
(-) 

 

Bilance celkem 
(ha) 

 

Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 

Z3.1 + 0,4275   

Z 2 (část)  - 0,2962  

Z 3 (část)  - 0,6005  

∑ (BV) + 0,4275 - 0,8967 - 0,4692 
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n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
n-1)  Zemědělský půdní fond 
 

Změna č.1 ÚP řeší:  
 

a) návrh nové zastavitelné lokality Z3.1 
 

b) změnu využití návrhové lokality Z4 (z ploch výroby na veřejnou zeleň) a změnu 
návrhových ploch pro zeleň ochrannou na plochy přírodní.   
 

c) převedení využitých (zastavěných) částí lokalit Z2 a Z3 do zastavěného území a ploch 
stabilizovaných.   
 

d) celkovou aktualizaci území na podkladě nové katastrální mapy  
 
Poznámka:  
Na předpokládané vynětí ze ZPF má vliv pouze zastavitelná lokalita Z3.1. Lokalita Z4                    
i navržené „plochy přírodní - NP“ nejsou vymezeny na zemědělských pozemcích (druh 
pozemků - „ostatní plocha“).  
 
 

 

 

Zdůvodnění „veřejného zájmu“ vymezení lokality Z3.1 na zemědělských 
pozemcích tř. ochrany I. a II.:   
 

Rozvojová plocha Z3.1 (BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské) byla vymezena 
jako doplnění plochy Z3 na východním okraji obce, jedná se o část pozemku 1406.   

Tento pozemek ve vlastnictví obce je připravován pro 5 stavebních parcel, na jeho rozdělení 
a vymezení místní komunikace je zpracován geometrický plán. Část pozemku navazuje na 
západní straně na již stávající zástavbu, na východní straně na místní komunikaci. Území 
navržené lokality Z3.1 je dnes využíváno jako louka, do ploch intemzivně obdělávaných 
nezasahuje, v platném územním plánu je zařazeno do ploch „NZ2 - plochy zemědělské - louky 
a pastviny“. Změna se týká cca 2/5 plochy tohoto pozemku v jeho střední části (4 275 m2). 
Zbylé 3/5 pozemku jsou již součástí zastavitelné lok. Z3 pro bydlení. Středem pozemku ve 
směru východ- západ je navržena místní obslužná komunikace a je zde uložen stávající 
vodovod a kanalizace napojená na ČOV.     

Navržená lokalita Z3.1 navazuje na východní i západní straně na zastavitelnou plochu Z3, jejíž 
západní strana se postupně zastavuje (2 nové RD). Využitím této „proluky“ dojde 
k přirozenému zarovnání hranice zastavěného území z jižní strany.  

Z hlediska potřebnosti návrhových ploch pro další rozvoj obce a z důvodu hospodárného 
využití obecního pozemku i stávající infrastruktury vybudované pro napojení RD je ve 
veřejném zájmu využít tento pozemek v celém rozsahu. 
 
 



                                                     Změna č.1 ÚP KORUNA  

32 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF     
 
- nová lokalita Z3.1 
 

Návrh funkčního 
využití 

Výměra 
celkem 

( ha ) 

Zábor ZPF dle 
druhu pozemku (ha) 

Zábor ZPF dle třídy 
ochrany (ha) 

Jiné 
plochy 

TTP I. II.  

plochy  bydlení v RD - 
venkovské (BV) 0,4275 0,4275 0,3825 0,0450  

 

- lokality nebo jejich části, které byly již zastavěné a převedené do ploch stabilizovaných  
 

číslo lokality funkční využití  výměra zastavěné části (ha), 
převedené do zast. území 

Z2 - část plochy bydlení (BV) 0,2962 

Z3 - část plochy bydlení (BV) 0,6005 

CELKEM 0,8967 

 

 
 
n-2)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
- změna č.1 ÚP nepředpokládá zábor lesních pozemků, navrhovaná lokalita Z3.1 do 
ochranného pásma lesa nezasahuje.   
 
- změnu kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh změny č.1 ÚP 
Koruna neobsahuje.  
 
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
podrobněji zpracována. 

 

 

 

 

o) návrh textu výrokové části ÚP – textová část s vyznačením změn 

 
Legenda značení změn:  
 
koordinační výkres ……………...... části rušené  
 
rozšíření ploch výroby ……………. části vkládané 
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TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 
 

A/   TEXTOVÁ ČÁST 
 

 

OBSAH DOKUMENTACE – I. Územní plán Koruna – textová část s vyznačením změn    
 

A/ Textová část 
 

1. Základní údaje 

 

1.1 Název úkolu, objednatel, projektant 

1.2 Použité podklady 

1.2.1 Mapové podklady 

1.2.2 Předchozí ÚPD a ÚPP 

1.2.3. Ostatní podklady 

 

2. Koncepce územního plánu 

 

2.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

2.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

2.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,  ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

2.3.1 Bydlení 

2.3.2 Občanská vybavenost 

2.3.3 Rekreace 

2.3.4 Výroba  Veřejná zeleň 

 

2.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ 

2.4.1 Dopravní infrastruktura 

2.4.1.1 Síť místních komunikací 

2.4.1.2 Doprava v klidu 

2.4.2 Zásobování elektrickou energií 

2.4.2.1 Zásobování obce 

2.4.2.2 Distribuční rozvodná síť NN a veřejné osvětlení 

2.4.3 Zásobování plynem 

2.4.4 Vodní hospodářství 

2.4.4.1 Zásobování vodou 

2.4.4.2  Odvedení dešťových a splaškových vod 

2.4.5 Odpadové hospodářství 
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2.4.6 Občanské vybavení 

 

2.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, 
OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

2.5.1 Územní systém ekologické stability 

2.5.2 Návrh  dalších krajinotvorných úprav 

3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách ) 

3.1 Úvod 

3.1.1 Závaznost územně plánovací dokumentace a účel regulativů územního rozvoje 

3.1.2 Rozsah platnosti 
3.2 Základní typy ploch 

3.2.1 Plochy dle zastavitelnosti: 

3.2.2 Plochy dle stávajícího nebo požadovaného využití: 

3.3 Členění území – jednotlivé plochy 

3.3.1 Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy) 
3.3.2 Plochy neurbanizované (nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina) 

3.4 Charakteristika jednotlivých funkčních ploch podléhajících regulaci 

3.4.1 Vymezení pojmů 

3.4.2 Charakteristika a regulace jednotlivých ploch 

3.4.2.1 Plochy urbanizované 

3.4.2.2 Plochy neurbanizované 

 

4. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, A 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 

 

5. 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 K.Ú. A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 
§8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

6. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 

7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

 

 
B/ Grafická část 

Výkres č. I/1 Výkres základního členění území     M 1:5 000 

Výkres č. I/2 Hlavní výkres        M 1:5 000 

Výkres č. I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   M 1:2 000 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Název úkolu, objednatel, projektant 

Název úkolu:   Územní plán Koruna 

Objednatel:   Obec Koruna 

    Obecní úřad v Koruně, Koruna čp. 10,  

    563 01 p. Lanškroun, 

    IČ: 276863 

    zastoupený: Pavlem Kaštánkem, starostou obce, 

Projektant:   Ing. arch. Helena Kočišová 

ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický atelier 

    M. Majerové 3, 638 00 Brno 

    IČO: 65861701 

Smlouva o dílo:  11/2007 

Zpracovatelský kolektiv: urbanismus:  Ing. arch. Helena Kočišová 

       Ing. arch. Štěpán Kočiš 

technická infrastruktura:  doprava  Ing. René Uxa 

    vodní hospodářství   

    zásobování plynem,   

    zásobování elektřinou,  

    spoje a telekomunikace Vladimír Marek 

příroda a krajina:     Ing. Igor Kyselka, CSc.   

 

Projektant Změny č.1 ÚP: A – PROJEKT Pardubice s.r.o. 

Ing. arch. Pavel Tománek 

    Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice 

    IČO: 259 41 551 

 

  

1.2 Použité podklady 

1.2.1 Mapové podklady 

1. Digitalizovaná katastrální mapa 1:2880,  Geodézie Brno 
2. Odvozená mapa SMO 1:5000, ČÚZK – digitalizace výškopisu, Geodézie Brno 

3. Pro zpracování Změny č.1 ÚP vč. úplného znění ÚP – KMD platná od 3/2017 (ČÚZK) 

1.2.2 Předchozí ÚPD a ÚPP 

1. Urbanistická studie obce Koruna, A.VE STUDIO, 1998 

1.2.3. Ostatní podklady 

1. Informace od zástupců obce Koruna 
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2. Koncepce územního plánu 

2.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Hranice zastavěného území byla vymezena k  27.11.2008  v souladu s § 58 ost. 2 stavebního zákona 
a následně aktualizována během zpracování Změny č.1 ÚP k 31.5.2018. 

2.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

1.  Koruna se bude profilovat jako obec nabízející kvalitní možnosti pro bydlení a rekreaci 

2.  Výraznou roli v rozvoji obce bude hrát čistota životního prostředí a přitažlivá okolní krajina  

 

Hlavní cíle rozvoje  

1.  Budou respektovány současné hodnoty v území (včetně zajištění ochrany místně významných 
staveb a ochrany případných archeologických nalezišť) 

2.  Bude zajištěna dostatečná nabídka vhodných stavebních pozemků pro bydlení, služby i 
podnikání 

3.  Bude posilněna centrální část obce s důrazem na nabídku služeb pro turistický ruch 

 

Hlavní zásady funkčního a prostorového řešení  

Hlavním bodem koncepce rozvoje obce je snaha o maximální možné propojení jednotlivých funkcí 
v rámci území. Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch smíšené zástavby (plochy 
smíšené obytné - venkovské) do ploch bydlení BV (plochy bydlení - v rodinných domech – venkovské), 
kde převládá funkce bydlení, ale doporučuje se rovněž umísťování služeb, obchodu a drobné výroby. 
Plochy, které byly z území vyčleněny pro jinou funkci, mají specifické podmínky a jsou pro bydlení méně 
vhodné či zcela nevhodné. Prostorové řešení nově navržené zástavby by mělo reagovat na podobu 
současné historické zástavby – její podlažnost a objem (přízemní domy se sedlovými střechami se 
sklonem 38o až 42o, se štítovou i okapovou orientací) a také organizaci veřejného prostoru (domy jsou 
samostatně stojící v rozptýlené zástavbě). 

 

2.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,  ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

2.3.1 Bydlení 

Nově navržená zástavba vyplňuje především současné proluky ve stávající zástavbě, případně 
navrhuje soustředěné plochy v blízkosti zastavěného území. V těchto prolukách je možné realizovat 
zástavbu postupně a není tedy účelné tuto výstavbu etapizovat. Plochy navržené převyšují současnou 
poptávku, neomezují však rozvoj obce a nabízejí všechny vhodné lokality k zástavbě. Předpokladem je 
ovšem zachování obrazu obce mimo jiné i tím, že se bude podporovat výstavba domů na rozsáhlejších 
pozemcích. V navržených lokalitách předpokládáme převážně funkci bydlení, přesto je zde připuštěna 
také občanská vybavenost, služby a rekreace. 

 

2.3.2 Občanská vybavenost  

Předpokládá se rozvoj služeb a komerční občanské vybavenosti v rámci smíšené zástavby v obytných 
objektech. Nové plochy především dětských hřišť pro nejmenší děti by měly vzniknout v rámci 
současných veřejných ploch a při realizaci zástavby v navržených lokalitách smíšené zástavby. Pro 
plošně náročnější sportovní vybavení  - především hřiště na kopanou, univerzální sportoviště se 
zázemím a pod. je navržena plocha v horní části obce. 
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2.3.3 Rekreace 

Plochy rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci nejsou v území navrženy.  
Navržena je plocha rekreace určená pro agroturistiku, která je umístěna ve Slováckém údolí. 

 

2.3.4 Výroba  Veřejná zeleň 

Pro umístění drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit veřejné zeleně je navržena plocha 
severně od obce. 

 

2.3.5 Veřejná prostranství 

Nová veřejná prostranství jsou navržená v uličních prostorech nové zástavby  
 

2.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJICH VYUŽITÍ 

2.4.1 Dopravní infrastruktura 

2.4.1.1 Síť místních komunikací  

V místech navržené zástavby a současné zástavby v okrajových částech obce jsou na místech 
stávajících účelových cest navrženy místní komunikace ve funkční skupině D 1.  
 

2.4.1.2 Doprava v klidu 

S ohledem na nízkou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet problematický, 
parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů .  

Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na pozemcích rod. 
domků (garáže, zahrady). 

Při výstavbě nových rodinných domů doporučujeme v podmínkách stavebního povolení požadovat 
vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. Stejné podmínky je třeba  
vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je  odstavování vozidel problematické - 
především podél průtahu silnice. 
 

2.4.1.3 Účelová doprava 

Vhodné je provést úpravu záhumenních cest v obci. Nově je navržená záhumenní cesta za   navrženou 
zástavbou severně od obce.  

2.4.2 Zásobování elektrickou energií 

2.4.2.1 Zásobování obce 

Stávající venkovní vedení VN 22 kV je  po přenosové stránce je schopné zajistit stávající i výhledové 
požadavky na přenesení požadovaného výkonu.  

Na území katastru obce je v současné době provozována 1 transformační stanice, která je v majetku 
ČEZ, a.s. a slouží pro zajištění distribučního odběru v obci.V minulém období byla rekonstruována, 
vyhovuje i pro návrhové období. V současné době je osazena transformátorem 250 kVA, umožňuje tedy 
zvýšení transformačního výkonu do 400 kVA. 

Její umístění je z hlediska plošného pokrytí území vlastní obce transformačním výkonem pro jeho 
současnou potřebu vyhovující.  
Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů ve východní části obce v ploše určené pro drobnou a 
řemeslnou výrobu je navrženo vybudování nové zahušťovací trafostanice TS2.  

Přípojka VN pro tuto TS je uvažována kabelovým vedením.  Nová trafostanice TS2 se předpokládá 
venkovní ve výkonové řadě 250-400 kVA..  
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2.4.2.2 Distribuční rozvodná síť NN a veřejné osvětlení 

Pro nově navrhované lokality soustředěné zástavby RD navrhujeme její rozšíření stejně tak i pro objekty 
občanského vybavení, případně podnikatelské aktivity. V případě, že bude potřeba  provést s ohledem 
na zatížení stávající sítě NN v daném úseku nové posilovací vývody ze stávající distribuční 
trafostanice,tyto budou provedeny po stávající síti NN nadzemním vedením. Její případné další úpravy 
a dílčí modernizace budou prováděny podle vyvolané potřeby při nové zástavbě s navázáním na 
stávající stav. 
 

2.4.3 Zásobování plynem 

U navrhovaných rozvojových ploch pro výstavbu bude realizace nových plynovodů spočívat v rozšíření 
stávající STL sítě v návaznosti na prováděnou zástavbu v jednotlivých lokalitách, navržených 
v územním plánu spolu s ostatními inženýrskými sítěmi. 
 

2.4.4 Vodní hospodářství 

2.4.4.1 Zásobování vodou 

Pro navrhované plochy nové zástavby bude nutno vybudovat nové zásobovací řady. 

2.4.4.2  Odvedení dešťových a splaškových vod 

Bude vybudována nová splašková kanalizace, která bude gravitačně odvedena do ČOV Třebařov. V 
případě zástavby na východním a jižním okraji obce budou splaškové vody čerpány výtlačným řadem a 
dvěna čerpacími stanicemi. 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny stávající splaškovou kanalizací na ČOV Tatenice.  

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění 
srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; 
přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 
látkami umístění zařízení k jejich zachycení. 

2.4.4.3 Vodní plochy 

V blízkosti navrženého sportovního areálu je navržena vodní plocha, která bude sloužit k rekreaci. 

2.4.5 Odpadové hospodářství 

Severně od obce (nad obecním úřadem) je navrženo umístění sběrného dvora.  
V případě existence nelegálních skládek budou tyto zlikvidovány a rekultivovány. 

2.4.6 Občanské vybavení 

Viz. Kap. 2.2.2 

 

 

2.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, 
OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ. 

2.5.1 Územní systém ekologické stability 

Popis skladebných částí ÚSES v k.ú. Koruna 

 

Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBC Na Slováckém údolí                                                                       

Návrh opatření: zachovat a udržovat louky a břehový porost podél toku Ospirského potoka 
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Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBC Ve Zmole                                                                   

Návrh opatření: zachovat lesní společenstvo - remíz v hlubokém žlebu severovýchodně od obce 

Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBK (Nad Slováckým údolím)                                                                    

Návrh opatření: změna druhové skladby na přirozené dřeviny v lesním společenstvu  - založit propojení 
biocenter U západního dílu, Ve slováckém údolí a lesního komlexu Velká Huba 

Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBK Údolí Ospirského potoka                                                             

Návrh opatření: zachovat a udržovat luční společenstvo v nivě Ospirského potoka s hodnotnými 
břehovými porosty 

Název a číslo skladebné části ÚSES:     LBC 260                                                                       

Návrh opatření: zachovat lesní společenstvo podél toku Ospirského potoka 

 

Interakční prvky 

Některé, zejména liniové vegetační formace nemají parametry biocenter nebo biokoridorů, přesto však 
plní významnou úlohu v tvorbě ekologické stability území jako tzv. interakční prvky. V rámci tvorby a 
doplnění ÚSES o další přirozená společenstva jsou navrhovány zejména s funkcí protierozní, izolační, 
krajinotvornou nejčastěji jako doprovodná vegetace komunikací, vodotečí, protierozních mezí apod. 
Příkladem interakčních prvků jsou aleje a doprovodná zeleň kolem cest a vodních toků. 

 

2.5.2 Návrh  dalších krajinotvorných úprav 

V západní části obce jsou v místech stávající i nově navržené zástavby prudké svahy nad těmito 
lokalitami navrženy k zatravnění. 

V lokalitě západně východně od navržené plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu veřejnou zeleň je na 
svažitém území využívaném jako louka vytipována plocha vhodná pro trvalé zalesnění. 

 

3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( například výškové regulace zástavby, intenzity využití 
pozemků v plochách ) 

3.1 Úvod 

3.1.1 Závaznost územně plánovací dokumentace a účel regulativů územního rozvoje 

Územně plánovací dokumentace komplexně řeší funkční využití území, stanovuje zásady jeho 
organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.  

Regulativy jsou závazná pravidla vyjádřená slovně, číselně nebo graficky, která upravují funkční a 
prostorové uspořádání území. Návrh regulativů územního rozvoje je podkladem pro stanovení obecně 
závazných pokynů pro řízení stavební činnosti v řešeném území. 
Cílem regulativů územního rozvoje je: 

• účelně využívat území obce ve smyslu schváleného územního plánu 

• regulovat stavební činnost tak, aby zájmy jednotlivých občanů, podniků a organizací nebyly v 
rozporu s dlouhodobými zájmy obce jako celku 

• zlepšovat životní prostředí 

• chránit historický obraz obce a jeho jednotlivých částí a přírodní prostředí v jeho zázemí 

• stanovovat diferencovaně podmínky pro stavební činnost podle charakteru území 
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3.1.2 Rozsah platnosti 

Řešené území územního plánu je vymezeno hranicí správního území obce Koruna, které je tvořeno 
katastrálním územím Koruna. 
 

3.2 Základní typy ploch 

3.2.1 Plochy dle zastavitelnosti: 

• plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné) – BV, OV, OS, VD, RA, RI, PV, TO, ZV 

Plochy zastavěné jsou vymezené hranicí současně zastavěného území definovaného ve smyslu § 58 
odstavec (2) stavebního zákona. Plochy zastavitelné jsou vymezeny hranicemi zastavitelného a 
zastavěného území.  

Je vymezeno celkem 6 zastavitelných ploch, které jsou v dokumentaci označeny Z1 až Z6. Tyto plochy 
sestávají z jednotlivých dílčích ploch (lokalit) spolu sousedících: 
Z1 – plocha bydlení - venkovské 

Z2 - plocha bydlení - venkovské 

Z3 - plocha bydlení - venkovské, plocha občanského vybavení 
Z4 - plocha výroby a skladování plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň 

Z5 - plocha bydlení - venkovské 
Z6 - plocha rekreace (agroturistika) 

Dále je vymezena 1 plocha přestavby označená P1: 

P1 - plocha bydlení - venkovské  plocha technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady 

 

• plochy neurbanizované (volné, krajinné, přírodní, nezastavitelné) – DS, RN, ZO, NZ1, NZ2, 
NZ3, NP, NL, W 

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět 
výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními 
předpisy nebo v případech, které jsou taxativně stanoveny v jednotlivých regulativech. 

3.2.2 Plochy dle stávajícího nebo požadovaného využití: 

Plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek dle §4 vyhl. č.501/2006 Sb: 
 

BV – plocha bydlení – v rodinných domech - venkovské 

OV - plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

OS - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
VD – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

RA - plochy rekreace – agroturistika 
RI  - plochy rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci 

TO – plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

PV – plochy veřejných prostranství  

DS – plochy dopravní infarstruktury – silniční 

RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 
ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační 

NZ1 – plochy zemědělské – orná půda 

NZ2 – plochy zemědělské – louky a pastviny 

NZ3 – plochy zemědělské – zahrady a sady 

NP – plochy přírodní 

NL – plochy lesní 

W – plochy vodní a vodohospodářské 
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3.2.3 Plochy dle významu:  

• plochy zastavitelné 

• plochy územních rezerv 

• plochy ke změně stávající zástavby – plochy přestaveb 

• plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

• plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území 

 

3.3 Členění území – jednotlivé plochy 

Podmínky využití území: upřesňující podmínky využití území (upřesnění funkčního typu), které mohou 
sloužit pro další podrobnější územně plánovací činnost. Základní rozdělení řešeného území na plochy 
urbanizované a neurbanizované je dále rozčleněno podle jednotlivých urbanistických funkcí s 
upřesněním dalších možností jejich využití. Podle funkčního členění jsou v řešeném území rozlišovány: 
 

3.3.1 Plochy urbanizované (zastavěné a zastavitelné plochy) 

BV - plocha bydlení – v rodinných domech - venkovské 

Plochy nízkopodlažní zástavby ve venkovských sídlech s převažující funkcí individuálního bydlení 
v rodinných domech, s možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných 
živnostenských provozoven v objektech RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných 
objektech a na samostatných pozemcích. Včetně přilehlých zahrad v zastavěném území. 

V územním plánu jsou uvedeny plochy stabilizované i plochy změn. 

OV - plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti především nekomerčního typu – veřejná správa,  
školská zařízení, církevní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, případně zařízení obchodu a služeb. 
V územním plánu je uvedena pouze jedna stabilizovaná plocha. 

OS - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu zaměřené na sport 
a rekreaci. 
V územním plánu je uvedena jedna plocha změn. 
VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Plochy s převažující výrobní funkcí – plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby,výrobní i 
nevýrobní služby. 

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a 
veřejně přístupné; součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky 
V územním plánu je uvedena jedna plocha změn. 

RA - plochy rekreace – agroturistika 

Plocha pro specifickou formu hromadné rekreace - agroturistiku 

RI -plochy rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci 
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci – chat v krajině. 

 

TO – plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

Plochy skládek, sběrných dvorů apod. 

PV – plochy veřejných prostranství 

Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné 
zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky). Plochy mající výnamnou 
prostorotvornou a komunikační funkci. 
V územním plánu jsou uvedeny plochy stabilizované i plochy změn.    
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3.3.2 Plochy neurbanizované (nezastavěné a nezastavitelné plochy, volná krajina) 

DS – plochy dopravní infarstruktury – silniční 

Plochy komunikací a související plochy mimo zastavěné území.  

V územním plánu jsou uvedeny pouze stabilizované plochy. 
RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Plochy přírodního charakteru využívané k rekreaci – rekreační louka. 

V územním plánu je uvedena jedna plocha změn. 
ZO – plochy zeleně - ochranná a izolační 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 

NZ1 – plochy zemědělské – orná půda 
Plochy zemědělské – plochy pro převažující zemědělské využití, v tomto případě orná půda. 

NZ2 – plochy zemědělské – louky a pastviny 

Plochy zemědělské – plochy pro převažující zemědělské využití, v tomto případě louky. 

NZ3 – plochy zemědělské – zahrady a sady 

Plochy zemědělské – plochy pro převažující zemědělské využití, v tomto případě zahrady. 

NP – plochy přírodní 

Plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující v tomto případě plochy se vzrostlou zelení, které nepatří 
mezy plochy lesa – meze, remízky, doprovodná zeleň toků.  
NL – plochy lesní 

Plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci. 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky 
určené pro pro převažující hospodářské využití. 
 

3.4 Charakteristika jednotlivých funkčních ploch podléhajících regulaci 

3.4.1 Vymezení pojmů 

Pro účely stanovení regulativů jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití se vymezují tyto 
základní pojmy: 
Podmíněnost regulativů 

• přípustné: jsou základní činnosti, děje a zařízení v území obvyklé; realizovatelné (povolitelné) 
bez jmenovitého omezení, pouze za podmínek vymezení nebo určení obsahem příslušné platné 
právní úpravy 

• podmínečně přípustné: nejsou standardní součástí činností, dějů a zařízení v území obvyklých; 
realizovatelné (povolitelné) po pečlivém individuálním posouzení povolujícím orgánem a 
shledání, že v konkrétní situaci jsou splněny pro takové případy přímo v předmětu regulativu 
deklarované podmínky, současně však musí být splněny podmínky vymezené nebo určené 
obsahem příslušné platné právní úpravy 

• nepřípustné: jsou činnosti, děje a zařízení nerealizovatelné (nepovolitelné) za žádných 
podmínek (po dobu platnosti takto pojaté části schválené územně plánovací dokumentace) 

Charakteristika některých činností a míra jejich únosnosti 

• chov drobného zvířectva - rozumí se maloprodukční chovatelská činností drobných hospodář-
ských zvířat (např. slepice, králíci apod.) pro účely zásobování vlastní rodiny, pokud nedochází 
k obtěžování sousedních nemovitostí, a to zejména zápachem, a pokud se tak neděje 
podnikatelským způsobem 

• drobná pěstitelská činnost - rozumí se nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů 
malopěstitelským způsobem pro účely zásobování vlastní rodiny  

• živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku  
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• provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i 
stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní. 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území - rozumí se technická zařízení 
zajišťující zásobování vodou, odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií s výjimkou 
vzdušného vedení VN a VVN, zásobování plynem, telekomunikace a spoje, zásobování teplem - 
vyjma nových tepelných zdrojů (výtopen) 

• neobtěžující a nerušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy neomezují, 
neobtěžují a neohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 
zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nad míru obvyklou a přípustnou, která bude 
v konkrétních případech posouzena a stanovena na základě hygienických předpisů  

• částečně obtěžující a rušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy částečně 
omezují a obtěžují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a nemovitostí 
zejména hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo zvláštním působením na obyvatelstvo 
nad míru obvyklou a přípustnou, která již byla posouzena (např. stanovením pásma hygienické 
ochrany) nebo která teprve musí být posouzena (např. hodnocením vlivu na životní prostředí) 

• obtěžující a rušící činnosti - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy plně nebo 
částečně omezují, obtěžují a ohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků 
a nemovitostí zejména možností havárie, hlukem, emisemi, zápachem a vibracemi nebo 
zvláštním působením na obyvatelstvo nad míru obvyklou a přípustnou, která již byla posouzena 
(např. stanovením pásma hygienické ochrany) nebo která teprve musí být posouzena (např. 
hodnocením vlivu na životní prostředí) 

3.4.2 Charakteristika a regulace jednotlivých ploch 

3.4.2.1 Plochy urbanizované 

 

BV - plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace      

Charakteristika 

Plochy nízkopodlažní zástavby s převažující funkcí individuálního bydlení v rodinných domech, 
s možností chovu drobného zvířectva, doplňované plochami služeb a drobných živnostenských 
provozoven v objektech RD, na pozemcích u rodinných domů nebo v samostatných objektech a na 
samostatných pozemcích.  

 
Funkční využití 
Přípustné je využití 

• bydlení individuální v rodinných domech  

• drobnou občanskou vybavenost a služby v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných domů, 
případně na samostatných pozemcích 

• nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny v objektech RD nebo na pozemcích u rodinných 
domů, případně na samostatných pozemcích 

• chov drobného zvířectva a drobná pěstitelská činnost  

• doprava v klidu (garážování, parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy 

 

Podmíněně přípustné je využití a umisťování 

• individuální rekreace v rekreačních chalupách 
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Nepřípustné je umisťování 

• částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny na pozemcích u rodinných domů nebo na 
samostatných pozemcích 

• velkoobchodní sklady 

• rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• průmyslová výroba  

• zemědělská výroba, sklady a zařízení zemědělské výroby 

 

OV - plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti nekomerčního typu – veřejná správa, školská 
zařízení, církevní zařízení, sociální a zdravotní zařízení, zařízení obchodu a nevýrobních služeb. 
Funkční využití 
Přípustné je umísťování 

• mateřské a základní školy  

• ostatní zařízení související s provozem škol a školských zařízení  

• konverze nevyužívaných části zařízení na bydlení  

• privátní zdravotnická zařízení 

• prodejny potravin a smíšeného zboží do 100 m2 prodejních ploch, specializované prodejny, 
prodejny průmyslového zboží (mimo O4) 

• venkovní otevřené sportovní plochy (dětská hřiště) , 

• zařízení rekreace a turistického ruchu  

• penziony, ubytovny, hotely 

• restaurace, kavárny, vinárny 

• úřady samosprávy  

• pošta 

• zařízení požární ochrany, 

• společenské a zájmové organizace, klubovny 

• drobná občanská vybavenost a služby 

• kostely, kaple, kazatelské stanice  

• farní úřady a ostatní církevní úřady  

• služební byty správců objektů 

• sociální bydlení, startovací byty, obecní byty  

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

• místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky) 

• plochy veřejné zeleně 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 
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Podmíněně přípustné je umísťování 

• nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny  

• byty majitelů služeb a obchodu  

Nepřípustné je umisťování 

• částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• průmyslová výroba a sklady 

• zemědělská výroba, sklady a zařízení 

• individuální rekreace 

• technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod) 

• technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky) 

• zařízení hřbitova  

 

OS - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí občanské vybavenosti komerčního i nekomerčního typu – plochy pro 
tělovýchovu a sport. 

Funkční využití 
Přípustné je umísťování 

• venkovní otevřené sportovní plochy (dětská hřiště, tenisové kurty, hřiště na kopanou, hřiště pro 
házenou, odbíjenou, košíkovou apod.) 

• ostatní venkovní zařízení pro sport a rekreaci 

• koupaliště  

• objekty pro sport a rekreaci  

• zařízení rekreace a turistického ruchu  

• penziony, ubytovny, hotely 

• restaurace, kavárny, vinárny 

• místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky) 

• plochy veřejné zeleně 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 

Podmíněně přípustné je umísťování 

• nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny  

• byty majitelů služeb a obchodu  

Nepřípustné je umisťování 

• částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• průmyslová výroba a sklady 
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• zemědělská výroba, sklady a zařízení 

• individuální rekreace 

• technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod) 

• technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky) 

• zařízení hřbitova  

 

 
 

VD - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy určené pro produkční funkci, které svým objemem a charakterem obtěžují nebo částečně 
obtěžují okolí, a jsou určené zejména pro drobnou a řemeslnou výrobu a  sklady. 
Funkční regulace 

Přípustné je umísťování 

• opravny a služby zemědělské techniky 

• nerušící a neobtěžující živnostenské provozovny  

• částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• vzorkové prodejny a zařízení odbytu 

• sklady a pomocné provozy  

• podniková administrativa 

• služební byty správců objektů nebo nezbytného technického personálu 

• zařízení veřejného stravování (bufety, občerstvení) 

• stavby a zařízení technické vybavenosti zajišťující obsluhu areálů a zařízení  

• vnitroareálové čerpací stanice pohonných hmot 

• zařízení požární ochrany 

• odstavné zpevněné plochy 

• technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod) pro provoz areálu 

• technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (ne skládky) 

• veřejná a vnitroareálová zeleň 

• umělé vodní plochy (nádrže technického charakteru, požární nádrže) 

• plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

Podmíněně přípustné je umísťování 

• prodejny potravin a smíšeného zboží  

• prodejny průmyslového zboží 

• sběrny druhotných surovin 

Nepřípustné je umisťování 

• rušící a obtěžující živnostenské provozovny  
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• individuální bydlení, kromě bydlení vlastníků areálů a služebních bytů správců objektů nebo 
nezbytného technického personálu 

• nové objekty hromadného bydlení v bytových domech, kromě bydlení nezbytného technického 
personálu 

• školská zařízení, kromě učňovských dílenských zařízení 

• individuální rekreace 

 

 

 

ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti  
Funkční regulace 
Přípustné je umísťování 

• drobná architektura 

• pěší a cyklistické komunikace 

• vodní plochy a toky 

• veřejná zeleň 

• trasy liniové technické vybavenosti 

 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

Podmínkou navrženého využití plochy je rekultivace stávající nelegální skládky.  

 

 

RA – plochy rekreace - agroturistika 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí specifické formy rekreace zaměřené na agroturistiku  
Funkční regulace 
Podmíněně přípustné je umísťování 

• malé farmy s ekologickým provozem a vzdělávacím programem 

• venkovní otevřené sportovní plochy  

• ostatní venkovní zařízení pro sport a rekreaci 

• přírodní koupaliště 

• objekty pro sport a rekreaci 
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• zařízení rekreace a turistického ruchu 

• penziony, ubytovny 

• restaurace, kavárny, vinárny, občerstvení 

• společenské a zájmové organizace, klubovny 

• drobná občanská vybavenost a služby 

• služební byty správců objektů 

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

• místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky) – respektovat stávající 
průchod územím 

• plochy veřejné zeleně 

• plochy izolační a vnitroareálové zeleně 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• prvky drobného mobiliáře 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 

• veškerá výstavba je podmíněna zpracováním Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
rostliny a živočichy, tzv. Biologické hodnocení a souhlasem orgánu ochrany přírody (MěÚ 
Moravská Třebová) 

• plochy 17/Z6 a 21/Z6 (viz. výkres záborů ZPF) budou zastavěny maximálně do 10% své 
rozlohy 

Nepřípustné je umisťování 

• částečně rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• rušící a obtěžující živnostenské provozovny  

• průmyslová výroba a sklady 

• zemědělská výroba, sklady a zařízení 

• technická vybavenost sloužící pro čištění odpadních vod (hromadné čistírny odpadních vod) 

• technická vybavenost sloužící pro ukládání a likvidaci odpadů (skládky) 

 

 

RI – plochy rekreace – staveb pro rodinnou rekreaci 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí individuální rekreace. 

Funkční regulace 
Přípustné je umísťování 

• objekty individuální rekreace - chaty 

• místní komunikace a ostatní dopravní plochy (chodníky, cyklistické stezky) 

• plochy veřejné zeleně 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• prvky drobného mobiliáře 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 
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Podmíněně přípustné je umísťování 

• venkovní zařízení pro sport a rekreaci 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

 

 

RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy s převažující funkcí rekreace na přírodních plochách 
Funkční regulace 
Přípustné je umísťování 

• rekreační louky 

• sportoviště přírodního charakteru 

• plochy zeleně 

• nezbytné plochy a liniové trasy technické vybavenosti 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

 

TO – plochy technické infrastruktury – plochy pro stavbu a zařizení pro nakládání s odpady 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy pro technickou obsluhu území  - sběrný dvůr 

Funkční regulace 

Přípustné je umísťování 

• zařizení pro nakládání s odpady – sběrný dvůr 

Nepřípustné je umisťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

PV – plochy veřejných prostranství 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

Charakteristika 

Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné 
zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky)  
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Funkční regulace 
Přípustné je umísťování 

• zařízení sloužící motorovou dopravu, odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou 
samostatnými parkovišti 

• místní komunikace  

• pěší komunikace a chodníky 

• cyklistické komunikace a stezky 

• plochy sloužící pro parkování a odstavování všech silničních vozidel pro motorovou dopravu (osobní 
a dodávkové automobily a jednostopá vozidla; nákladní a speciální automobily a autobusy; traktory 
a samojízdné pracovní stroje) 

• plochy veřejné a izolační zeleně 

• prvky drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení apod.) 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• objekty drobných služeb (kiosky, autobusové čekárny apod.) 

• dětská hřiště, malé sportovní plochy 

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 

Nepřípustné je umísťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

 

3.4.2.2 Plochy neurbanizované 

 

NZ3 – plochy zemědělské - zahrady a sady 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Tyto plochy zahrnují zahrady a záhumenky, které se nacházejí v přímé návaznosti na zastavěné území 
sídel. Mají doplňkový charakter zemědělské produkce. Jsou dobře udržovány a ošetřovány a tvoří velmi 
důležitý přechodový prvek mezi urbanizovanými plochami a velkovýrobně obhospodařovanými 
plochami luk a pastvin. 

Funkční regulace 
Přípustné způsoby využívání 

• stávajícím způsobem s cílem zajišťování zemědělské produkce malých a drobných soukromých 
zemědělských subjektů  

• drobná pěstitelská činnost 

• u stávajících zahrad a sadů doplňování a obnova stromových výsadeb 

• při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a 
doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky) 

Podmíněně přípustné způsoby využívání 

• výstavba účelové stavby za účelem hospodaření na pozemku 
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• výstavba zemědělských staveb ve smyslu § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/98 Sb., (v případě, že se 
nejedná o podnikatelskou zemědělskou činnost provozovanou na základě živnostenského 
oprávnění), sloužící prokazatelně pro zabezpečování zemědělské produkce  

• výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 

Nepřípustné způsoby využívání 

• zřizování zahrádkářských a rekreačních lokalit včetně výstavby zahradních domků 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné, podmíněně nebo výjimečně přípustné 

 

NZ1 – plochy zemědělské - orná půda 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

Charakteristika 

Plochy mají rozhodující podíl zastoupení zemědělských kultur zaměřených na tržní produkci, včetně 
nezpevněných polních cest a ostatních zařízení, odvodňovacích kanálů apod. 

Funkční využití 
Přípustné způsoby využívání 

• stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie  

• vytváření protierozních prvků (meze, zatravněné průlehy apod.) včetně vysazování větrolamů 

• rozdělování obhospodařovaných ploch na menší celky s možností vytváření nových přístupových 
polních cest 

• extenzivně využívané nebo nevyužívané plochy ZPF (např. na svazích, malých a roztříštěných 
plochách) převádět do kategorie trvalých travních porostů (louky, pastviny) případně některé 
vhodné plochy zalesnit 

• při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a 
doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky) 

• vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci  

Podmíněně přípustné způsoby využívání 

• nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 

• oplocování volné krajiny (v případě obor a výběhů pro zvěř) 

• zalesnění ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově a druhově vhodných druhů dřevin) 
při zachování krajinného rázu 

• výstavba vodních nádrží 

Nepřípustné způsoby využívání 

• jakákoliv stavební činnost kromě zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování 
zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení tech. vybav. 

• výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách 

• vytváření a zcelování nových ploch orné půdy na erozně ohrožených plochách 

• rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

• rušení stávajících polních cest  
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NZ2 – plochy zemědělské - louky a pastviny 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 

Charakteristika 

Plochy luk a pastvin, extenzivně využívaných v zemědělské produkci 

Funkční regulace 
Přípustné způsoby využívání 

• stávajícím způsobem s cílem snižování množství dodatkové energie (hnojení) 

• vytváření protierozních prvků  

• rozdělování obhospodařovaných ploch na menší celky s možností vytváření nových přístupových 
polních cest 

• při pozemkových úpravách vyčlenit vybrané plochy zemědělského půdního fondu pro vytvoření a 
doplnění prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory, interakční prvky) 

• vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci  

Podmíněně přípustné způsoby využívání 

• oplocování volné krajiny (v případě obor a výběhů pro zvěř) 

• nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 

• zalesnění ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově a druhově vhodných druhů dřevin) 
při zachování krajinného rázu 

• výstavba vodních nádrží 

Nepřípustné způsoby využívání 

• jakákoliv stavební činnost kromě zemědělské a účelové výstavby sloužící pro zabezpečování 
zemědělské produkce a výstavby nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení tech. vybav. 

• výsadba a pěstování nevhodných plodin na erozně ohrožených plochách 

• rušení a likvidace solitérní a liniové zeleně podél cest a vodních toků 

• rušení stávajících polních cest  

 

NL – plochy lesní 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Lesní porosty v souvislých celcích i osamělé lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plní 
ekologicko stabilizační a hospodářskou funkci. Všechny lesní porosty jsou zároveň významnými 
krajinnými prvky. 
Funkční využití 
Přípustné způsoby využívání 

• dosavadní využívání lesů podle funkce (hospodářská, ochranná; lesy zvláštního určení) 

• dosadba a obnova stávajících ploch  

• zásady mající výchovný charakter 

• mýtní těžba (včetně předmýtní a nahodilé) v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem 

• začlenění vybraných ploch do územního systému  ekologické stability 



                                                     Změna č.1 ÚP KORUNA  

53 

 

Podmíněně je přípustné umísťování 

• nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti  

• oplocování volné krajiny (v případě obor a výběhů pro zvěř) 

Nepřípustné způsoby využívání 

• intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva, pokud tato není v souladu s lesním 
hospodářským plánem a lesními hospodářskými osnovami 

• holosečné způsoby zásahů do lesních pozemků s výjimkou mimořádných těžeb 

• výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin 

• jakákoliv výstavba kromě nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické 
vybavenosti 

• zakázané činnosti ve smyslu zákona o lesích (např. provádění terénních úprav, narušování půdního 
krytu, jízda a stání motorovými vozidly, narušování vodního režimu, znečišťování lesů odpady a 
odpadky ad.) 

 

NP – plochy přírodní  

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Tyto plochy jsou tvořeny veškerou mimolesní stromovou, křovinnou i bylinnou zelení (remízky a náletová 
zeleň, mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků, solitérní a 
rozptýlená zeleň, lada apod.). Plochy krajinné zeleně jsou důležitými ekologicko stabilizačními prvky. 

Funkční regulace 
Přípustné způsoby využívání 

• dosavadní extenzívní (nehospodářské) využívání 

• zásahy mající výchovný charakter 

• začlenění vybraných ploch do územního systému ekologické stability 

Podmíněně je přípustné umísťování 

• dosadba stávajících ploch s cílem převodu ploch na lesní půdní fond 

• nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti  

Nepřípustné způsoby využívání 

• intenzívní hospodářské využívání za účelem těžby dřeva 

• holosečné způsoby výchovných zásahů 

• výsadba typově a druhově nepůvodních dřevin 

• jakákoliv výstavba vyjma vedení liniových staveb technické infrastruktury 

• přeměna na zemědělský půdní fond 

 

ZO – plochy zeleně – ochranná a izolační 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 
Funkční regulace 
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Přípustné způsoby využívání 

• vzrostlá zeleň tvořící optickou a hygienickou izolaci plochy pro výrobu a skladování.  

Podmíněně je přípustné umísťování 

• nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti  

Nepřípustné způsoby využívání 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Vodní plochy a nádrže patří k hlavním vodohospodářským opatřením pro úpravu odtokových poměrů. 
Slouží k akumulaci vody, zvýšení nízkých průtoků a k zachycení povodňových průtoků. Zároveň jsou i 
významnými krajinotvornými prvky a základními hygienickými a estetickými činiteli tvorby životního 
prostředí.  

Funkční regulace 
Přípustné způsoby využívání 

• přirozené, upravené, umělé vodní toky 

• přirozené, upravené, umělé vodní plochy 

• stávající vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.) 

• stavby a zařízení pro chov ryba zařízení pro rybaření 

• rekreační využití 

Přípustné způsoby využívání 

• umisťování nových vodohospodářských staveb a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze apod.) 

• výstavba nezbytně nutných vedení liniových staveb a zařízení technické vybavenosti 

Nepřípustné způsoby využívání 

• zmenšování nebo rušení stávajících vodních ploch a vysušování mokřadů navazujících na tyto 
plochy 

• jakákoliv výstavba (kromě nezbytných vodohospodářských staveb a zařízení, zejména v návaznosti 
na protipovodňovou ochranu) 

 

DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 

Územní rozsah omezení 

je vymezen v grafické části dokumentace 
Charakteristika 

Plochy dopravní (místní komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné 
zeleně včetně drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky) mimo zastavěné a zastavitelné 
území 

Funkční regulace 
Přípustné je umísťování 

• zařízení sloužící motorovou dopravu, odstavné pruhy a přilehlá parkovací stání, která nejsou 
samostatnými parkovišti 

• místní komunikace  
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• pěší komunikace a chodníky 

• cyklistické komunikace a stezky 

• plochy sloužící pro parkování a odstavování všech silničních vozidel pro motorovou dopravu (osobní 
a dodávkové automobily a jednostopá vozidla; nákladní a speciální automobily a autobusy; traktory 
a samojízdné pracovní stroje) 

• plochy veřejné a izolační zeleně 

• prvky drobného mobiliáře (lavičky, osvětlení apod.) 

• drobné objekty (kříže, pomníky, boží muka, sochy) 

• autobusové čekárny  

• nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území 

Nepřípustné je umísťování 

• všechny ostatní urbanistické funkce kromě funkcí, které jsou uvedeny jako činnosti nebo stavby 
přípustné  

 

4. VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, A 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 

 

Veřejně prospěšné stavby pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle §170 SZ) 

VD1 vybudování místní komunikace     

VD2 vybudování účelové komunikace vč. záchytného příkopu 

VT1 vybudování vodovodního řadu 

VT2 splaškové kanalizace vč. čerpacích stanic výtlačných řadů 

VT3 vybudování kabelového vedení VN vč. trafostanice       

 

Veřejně prospěšná opatření pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle §170 SZ) 

VR vybudování vodní plochy 

VU založení prvků územního systému ekologické stability 
 

Veřejně prospěšná opatření s možností předkupního práva (dle §101 SZ) 

PP vybudování veřejného prostranství (1448/1; 2204/2) ve prospěch Obce Koruna 

 

 

5. 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 K.Ú. A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 
PODLE §8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem nejsou stanoveny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 

 
6. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření 



                                                     Změna č.1 ÚP KORUNA  

56 

 

7. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

A/ textová část územního plánu ……………………………….................................….obsahuje  25 stran 

B/ grafická část: 

I/1 výkres základního členění území   1 :  5 000 

I/2 hlavní výkres 1 :  5 000 

I/3 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    1 :  5 000         

 
B/  Grafická část návrhu zpracovaná projektantem (obsah dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.7) - 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. 1. 

 

 

 

p) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 05. 09. 2018 mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 
 
 

q) vyhodnocení připomínek 

 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 05. 09. 2018 mohl každý 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit 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. 

 
 

r) údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

 
- textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP obsahuje 48 stran  

- grafická část odůvodnění obsahuje: 

II/1 – Koordinační výkres     
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
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POUČENÍ 
 
 
Proti Změně č.1 ÚP Koruna, vydané formou opatření obecné povahy, nelze dle ustanovení  § 
173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………..……………………………….….           ………………..……………………………. 
         Pavel Kaštánek                           František Bartášek 

starosta          místostarosta 


