
                                                     Změna č.1 ÚP JAROMĚŘICE  

1 

 

 

 

 

Změna č.1 Územního plánu 

JAROMĚŘICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                     Změna č.1 ÚP JAROMĚŘICE  

2 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice 
 

příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení 
s § 54 a § 55c stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti  

 

 

 

vydává 
 

 

 

Změnu č.1 Územního plánu  

Jaroměřice 

 

 

 

 

 

Záznam o účinnosti - Změna č. 1 ÚP Jaroměřice 

Správní orgán, který změnu č. 1 
ÚP Jaroměřice vydal: 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice Otisk úředního razítka, 
podpis: 

Pořadové číslo poslední změny: 1 

Datum nabytí účinnosti změny č. 1 
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Pořizovatel: Městský úřad Moravská 
Třebová, Odbor výstavby a 
územního plánování 

Oprávněná úřední osoba 
pořizovatele, funkce: 

Ing. Soňa Elfmarková, 
samostatný referent 
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A1 - Textová část Změny č.1 ÚP Jaroměřice 
 

 

- nadpis ÚZEMNÍ PLÁN JAROMĚŘICE  

  se doplňuje o text „TEXTOVÁ ČÁST s vyznačením změn“                                                        

 

- datum Září 2012 se mění na „Leden 2019“ 

 

- na konec tohoto oddílu se doplňuje text:   

 

„ZPRACOVATEL Změny č.1 ÚP:  

Ing.arch.Pavel Tománek, A– PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, 530 02 
Pardubice, IČO: 259 41 551“ 

 

a) Vymezení zastavěného území 

 

- na konec tohoto oddílu se doplňuje text:   

„Aktualizace vymezení hranic zastavěného území proběhla jako součást zpracování 
Změny č.1 ÚP v září – prosinec 2018“. 

 

 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

 

-  nadpis Politiky územního rozvoje ČR 2008 se doplňuje o text “ve znění Aktualizace 
č.1“. 

 

- v tomto odstavci se ruší věta: v silniční dopravě silniční obchvat sousedního Jevíčka - 

 

-  nadpis Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vydaných dne 
29.4.2010,  se doplňuje o text “včetně aktualizace č.1, která nabyla účinnosti 7. 
10. 2014.“. 

 

 

- na konec tohoto oddílu se doplňuje text:   

„OBSAHU ZMĚNY č. 1 ÚP JAROMĚŘICE, schváleného zastupitelstvem obce 
Jaroměřice dne 11.7.2018 usnesením č. 45/11“. 
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Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se doplňuje název kapitoly c):   

 

c) Urbanistická koncepce, vč. „urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným způsobem využití“, vymezení zastavitelných ploch, 
ploch  přestavby a systému sídelní zeleně 

 

- v části c) 2. Vymezení zastavitelných ploch  

se ruší text:  

 

Z 16 Biologická dočišťovací nádrž Nový dvůr - W 

 

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské.  

Nádrž bude sloužit pro dočišťování odpadních vod v lokalitě Nový dvůr. 

Přibližná výměra 1 ha. 

 

- doplňuje se text:  

 

„Pozn.: lokalita Z16 byla vypuštěna během zpracování Změny č.1“. 

 

- mění se označení „Části koridoru pro obchvat Jevíčka – silnice II/372 – DS“, a to: z Z22 na 
„CD-D59“  

 

- vkládá se popis nově navržených lokalit:  

 

„Z 26/1 Lokalita rodinných domů "U potoka" - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je kanalizace, v dosahu vodovod a plyn.  

Předpokládaná kapacita je 2RD. 

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití je 
předložení akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o nepřekročení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru stavby dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, z provozu na silnici II/371.  
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Z 27/1 Lokalita pro výstavbu RD "U pole" - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je kanalizace, vodovod a plyn.  

Předpokládaná kapacita je 1RD. 

 

 

Z 28/1 Plocha občanské vybavenosti "Na cvičišti" - OM 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  

Plocha vymezena na území kynologického cvičiště jižně od obce. 

Technické vybavení objektu řešit individuálně.  

 

 

Z 29/1 Plocha technické infrastruktury "ČOV Nový Dvůr" - TI 

 

Plocha navržená pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě.  

Plocha vymezena u místní části Nový Dvůr. 

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití (vůči 
stávající bytové zástavbě) je, že na hranici těchto pozemků nesmí hluková 
zátěž z činnosti na této ploše překračovat přípustné limity hluku ve smyslu NV 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v 
platném znění.“  

 

- v části c) 3. Vymezení ploch přestavby  

se vkládá popis nově navržených lokalit:  

 

„P 3/1 Lokalita pro zřízení bytového domu "Stará škola" - BH 

 

Plocha navržená pro bydlení - v bytových domech.  

Lokalita v zastavěném území - bývalá škola u hřiště. K dispozici je kanalizace, 
vodovod a plyn.  

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití je 
předložení akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o nepřekročení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru stavby dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, z provozu na silnici II/371.  

 

 



                                                     Změna č.1 ÚP JAROMĚŘICE  

7 

 

P 4/1 Lokalita pro bydlení v bytových domech "Na návsi" - BH 

 

Plocha navržená pro bydlení - v bytových domech.  

Lokalita na návsi v zastavěném území. K dispozici je kanalizace, vodovod a 
plyn.  

 

P 5/1 Lokalita pro komerční občanskou vybavenost "U Hory Kalvárie" - OM 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  

Lokalita v zastavěném území, zasahuje do ochranného pásma lesa.  

Specifická podmínka využití:  

Objekty v lokalitě budou umístěné tak, aby od lesních porostů byly vzdálené 
min. 25-30 m (porostní výška mýtného lesního porostu).“  

 

- v části c) 4. Vymezení ploch změn v krajině  

se aktualizuje věta:  

ÚP navrhuje zastavitelné plochy celkem pro cca 55 58 rodinných domů. 

 

 

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

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
„vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, vč. 
podmínek pro jejich využití“ 

 

V kapitole d) 3.1. Zásobování vodou 

- se doplňuje text prvního odstavce:  

 Vydatnost stávajících zdrojů – Klučanina, Červená Skála a Reifova Pila i 
kapacita stávajících vodojemů -  Za Dvory , Hejk a Nový Dvůr pokryje současnou i 
plánovanou potřebu vody pro řešené území obce Jaroměřice „(doporučení: 
výstavba VDJ pro vyšší tlakové pásmo – Třešinky)“.    

 

V kapitole d) 3.2. Kanalizace a čištění odpadních vod  

- se mění tyto texty následujícím způsobem:   

Je nutné provést důsledné oddělení srážkových vod z extravilánových 
problémových území a jejich odvedení mimo jednotnou kanalizaci „ (doporučení: 
rozdělení dešťových a splaškových vod i z ploch stávající zástavby na jižním 
okraji obce – od čp.141 směrem k Vrchnímu (Crhovu) Mlýnu) “. Rozvojové 
plochy budou odkanalizovány oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odváděny 
do jednotné kanalizace.   
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Odstavec, týkající se problematiky dešťových vod se doplňuje o následující text: 

 

„ 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  

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

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

 

Upravuje se znění odstavce:   

 Zneškodňování odpadních vod v obci Nový Dvůr lze řešit „ vybudováním 
nové splaškové kanalizace a odvedení splaškových vod na nově vybudovanou 
lokální ČOV “ variantně dvěma způsoby.  

- a ruší se text:   

 

1. Vybudováním nové splaškové kanalizace a převedení splaškových vod do 
kanalizačního systému  obce Jaroměřice.  

2. Uvedením předčistících zařízení a stávající srážkové kanalizace do souladu 
s platnou legislativou , popř. vybudováním dočišťovací nádrže na stávajícím 
systému kanalizace před zaústěním do recipientu.    

 

 

V kapitole e) 1. Koncepce uspořádání krajiny – vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití   

- se vkládá popis nově navržené plochy:  

 

„ e) 1.5. Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové a 
sportovní – NSrs 

 

 Vymezení ploch 

- plochy kynologického cvičiště v lokalitě Pod hájem 

 

 Přípustné využití 

 zemědělsky obhospodařované pozemky  

 zachování přírodního stavu stávající zeleně   

 vodní plochy a toky 

 nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení 

 stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 Stavebního zákona 
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 Podmínečně přípustné využití 

 obslužné a manipulační plochy, přístupové a účelové komunikace za 
podmínky nenarušení zájmů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k 
sousednímu biocentru BC XIX 

  

Nepřípustné využití 

 

 

 

V kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch…… 

 

u plochy:  BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH  

- se doplňují podmínky přípustného využití takto:  

 

Přípustné využití: 

- Související občanské „ a kulturní “ vybavení „ a služby “   

- Ubytovny „ a sociální bydlení “ 

 

u plochy:  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ BV  

- se upravují  Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu takto:  

 

U lokalit Z4, Z6, Z7 a P1 je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie, 
která vyhodnotí i případné hlukové zatížení.    

 
 

u plochy:  REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY RZ 

- se upravují  Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu takto:  

 

Nové stavby budou mít max výšku od upraveného terénu 6m a zastavěnou plochu 
max. 40 80 m2. 

 

u plochy: OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OV 

  

- se doplňuje text:  

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Výška objektů max. 2 podlaží. „ s výjimkou již stojících objektů. “ 

 

u plochy: OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM 
 

- se doplňuje text:  

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Výška objektů max. 2 podlaží. „ s výjimkou již stojících objektů. “ 
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

- ruší se text:   

 

A. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva. 

V označení lokalit WD 1 – WR 6 se mění písmeno W na „ V “ a tedy VD 1 – VR 6 

 

- doplňuje se text:   

 

„ VU 1   Nadregionální biokoridor K92 (K82 – Vojenský – dle ZÚR Pk U12) “ 

V nadpisu: B. Plochy a koridory se škrtají slova pouze s možností vyvlastnění. 

 

 

 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se mění název kapitoly h):   

 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, „ 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 “  
 

- vkládá se text:  

 

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

 

Ruší se tyto texty:  

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JAROMĚŘICE 

 

1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) 

 

Stavby dopravní infrastruktury: 

 

Kód:      WD 1 

Název VPS:    úprava průtahu silnice III. třídy směr Šubířov v 
     centru obce. 

Pozemky v KN:   2807/7, 97, 9/2. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 
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Kód:      WD 2 

Název VPS:    koridor pro obchvat Jevíčka II/372, šíře 180m. 

     (mimo plochu vymezenou pro VL). 

Pozemky v KN:   3569/1, 3570, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587,  
     3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3568, 3607, 3608, 
     3609, 3571, 3567, 3574, 3576, 3622, 3623, 3624, 
     3628, 3649, 3650, 3651, 3652, 3631, 3659, 3660. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

 

 

2. Veřejně prospěšná opatření (VPO)      

 

Protipovodňová opatření: 

 

Kód:      WK 1       

Název VPO:          Retenční nádrž u Crhova mlýna. 

Pozemky v KN:   2368/18, 2370/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Zvyšování retenčních schopností území: 

 

Kód:      WR 1 

Název VPS:    Suchý poldr Suchý dvůr - horní. 

Pozemky v KN:   298/6. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 2 

Název VPS:    Suchý poldr Suchý dvůr - dolní. 

Pozemky v KN:   234/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 3 

Název VPS:    Suchý poldr u Podhajského mlýna. 

Pozemky v KN:   2106/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 4 

Název VPS:    Suchý poldr u Crhova mlýna. 

Pozemky v KN:   2109/4, 2118, 2798/2, 2153. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 
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Kód:      WR 5 

Název VPS:    protierozní opatření Suchý dvůr jih - horní. 

Pozemky v KN:   2457/1, 2501, 2502, 2571, 2500, 2512/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 6 

Název VPS:    protierozní opatření Suchý dvůr jih - dolní. 

Pozemky v KN:   2457/1, 2471, 2500, 2512/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

 

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

 

- ve druhé větě se mění počet uvedených výkresů:  

 

Počet výkresů návrhu ÚP celkem: 5 „ 4 “ 

 

k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 
 

- na konec kapitoly se vkládá text:  

 

„ - provádění změn v ploše území rezervy nesmí znemožnit, ztížit nebo 
ekonomicky znevýhodnit budoucí umístění staveb (včetně staveb 
souvisejících), pro kterou je plocha územní rezervy vymezena “. 

 

 

 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií (ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti. 

 

- v kapitole se ruší tyto texty: 

 

 ÚS Panský dvůr - rodinné domy. Lokalita P1. 

 

Územní studie je třeba pořídit v potřebném předstihu před zahájením výstavby 1. 
rodinného domu v příslušné lokalitě tak, aby tento dům mohl být umístěn podle ÚS. 
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- vkládá se tento text 

 

„ - územní studie bude řešit zejména:  

- základní členění území na stavební parcely  

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  

- stanovení zásad plošného a prostorového uspořádání  

- vymezení ploch veřejných prostranství min. v rozsahu dle platné   

  legislativy 

 

- lhůta - pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o 
této studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:  

 

- do 10 let od nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu “ 

 

 

 

Dle aktuálního znění vyhl. č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se vkládá nová kapitola m):    

 

„ m) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření “ 

 

 

 

V následující kapitole se mění její označení:     

 

m n) Vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro 
které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentce jen autorizovaný architekt. 

 

 

 

Na posledním řádku se mění datum:  

 

Září  2012   ……….  „ Leden  2018 “          

 

 

 

 

 



                                                     Změna č.1 ÚP JAROMĚŘICE  

14 

 

B1 – Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP 
Jaroměřice  

 

Obsah: 

 

a) postup při pořízení změny č. 1 územního plánu .............................................................................. 15 

b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem .................................................................................................................................................... 16 

c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ............................................... 24 

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 . 24 

e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ..... 25 

f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů…….……………………...25 

g) vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování změny ÚP ................................................................. 32 

h) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení ............................................................................................... 35 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení ........................................................................................... 35 

j) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ....................................... 39 

k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 ................................................................................. 40 

l) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ........................................................................ 40 

m) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch ...................................................................................................................................................... 40 

n) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa ................................................................................................... 41 

o) návrh textu výrokové části ÚP – úplné znění po změně č.1 ÚP s vyznačením změn ..................... 44 

p) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění .................................................................................... 87 

q) vyhodnocení připomínek .................................................................................................................. 87 
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a) postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

 

Schválení a pořízení změny č. 1 ÚP Jaroměřice 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice dne 11.07.2018  usnesením č.46/11 rozhodlo o pořízení 
Změny č. 1 ÚP a zároveň usnesením č.46/16 pověřilo starostku Mgr. Ivetu Glocovou 
zastupováním obce při projednávání Změny č. 1 ÚP. 

Změna č. 1 ÚP je pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
zkráceným postupem bez zadání, na základě obsahu změny ÚP. Změnu č. 1 ÚP pořizuje 
Městský úřad Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování.  

Z projednání Návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP Jaroměřice vyplynulo, že návrh změny č. 1 
ÚP Jaroměřice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Podle projednaného Obsahu Změny č. 1 ÚP Jaroměřice, obsahujícího požadavky na 
zpracování změny byl v září 2018 zpracován návrh Změny č. 1 Územního plánu Jaroměřice. 
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 18.10.2018 
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 28.11.2018. 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 obci Jaroměřice. Dále 
byl návrh zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 21.11.2018 v 15:00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Jaroměřice. 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 03.12.2018 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 17.12.2018 pod č.j. KrÚ 
81543/2018 vydal souhlasné stanovisko.  

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. Stanoviska dotčených orgánů a krajského 
úřadu uplatněná ve stanovené lhůtě byla téměř bez připomínek. Upravená textová a grafická 
část návrhu byla konzultována a dotčenými orgány odsouhlasena.  

Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky dotčených osob 
podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona a nebyly uplatněny ani žádné připomínky, 
nebylo nutné návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu. 

Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 1 ÚP, pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem obce zkonstatoval, že nedošlo k podstatné úpravě návrhu a nebylo 
nutné návrh přepracovat. 
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Vzhledem k výsledkům veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP byl návrh předložen 
v souladu s ustanovením § 54 a 55b stavebního zákona dne ………..……..Zastupitelstvu 
obce Jaroměřice k vydání. 

Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne ……………... vydalo 
Změnu č. 1 ÚP opatřením obecné povahy. Změnu č. 1 ÚP Jaroměřice a úplné znění po 
vydání této změny obec doručila veřejnou vyhláškou a tato nabyla účinnosti dne 
…………………. 

 

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 Jaroměřice nespadá do žádné specifické 
ani rozvojové oblasti a neprochází zde rozvojová osa republikových priorit.  

  

Pro řešené území k. ú. Jaroměřice nevyplývá z PÚR ČR žádný požadavek na vymezení 
koridoru dopravní nebo technické infrastruktury.  

 

Navrhovaná změna č.1 územního plánu Jaroměřice 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.  
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(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. 

 

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. Jaroměřice se nenacházejí žádné rozsáhlé plochy brownfields 
(západně od obce je jeden areál zemědělské výroby, který je v provozu). Jako brownfield 
evidují ÚAP jeden objekt (st.p. č.16) – ten je dle ÚP součástí přestavbové lokality P1, změna 
č.1 ÚP tento stav nemění.    

 

 (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 malého rozsahu a týkají se buď zastavěného 
území nebo jeho bezprostředního okolí.  

Lokalita Z28/1 zasahuje do návrhové části lokálního biocentra BC XIX Pod hájem, které je 
z tohoto důvodu mírně redukováno. Uvedený záměr v podstatě respektuje stávající stav 
v území, k ovlivnění charakteru krajiny tak nedochází.  

 

(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).  
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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. 

 

V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních 
limitů, rozvojové plochy pro výrobu navrženy nejsou. Plochy pro individuální bytovou 
výstavbu (Z26/1, Z27/1) nebo hromadné bydlení (lok. Z3.1, P4/1) navazují na stávající 
plochy bydlení a nejsou v dosahu žádného výrobního areálu.  

 

(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. Jaroměřice je záplavové území vymezeno v západní části území podél toku Jevíčky a 
Úsobrnského potoka. Do této oblasti nezasahuje žádný záměr, řešený Změnou č.1 ÚP.   

Dle ÚAP vyplývá, že se na území obce nachází 50,9 ha nadměrně sklonité orné půdy,  
žádné sesuvné ani poddolované území na území obce však evidováno není.  

 

(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.  

 

Změna č. 1 navrhuje úpravu koncepce likvidace odpadních vod pro místní část Nový Dvůr a 
lokalitu U nádraží – viz. kapitola i) Komplexní řešení….. V této souvislosti je na severním 
okraji místní části Nový Dvůr navržena lokalita Z 29/1 pro zřízení ČOV, v souladu s PRVK 
Pk.   
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(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. 

 

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 (střední část) a lesní 
(východní  část), mimo území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.  

ZÚR Pk obsahuje pro řešené území k.ú. Jaroměříce tyto požadavky na vymezení koridorů: 

- nadregionální biokoridor K92 

- koridor pro stavbu D59 – přeložka silnice II/372 Jevíčko 

- koridor pro stavbu E14 – nadzemní vedení 2x110 kV TR Velké Opatovice – TR Konice 

 

■  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:  

Zastavěné území a jeho bezprostřední okolí, kterého se změna č.1 dotýká má převážně 
charakter využívané zemědělské krajiny a dle ZÚR je zařazeno do krajiny lesozemědělské. 
Přírodní plochy – lesy, jsou zejména 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 – zastavitelné plochy navazují na zastavěné území nebo jeho bezprostřední okolí,  
ostatní změny pouze aktualizují stav v řešeném území.     

 
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.  
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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. 

 

- 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 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;  

 

Změna č.1 ÚP navrhuje pro individuální výstavbu dvě plochy malého rozsahu Z26/1, Z27/1, 
navazující na zastavěné území. Uvnitř zastavěného území jsou navrženy 3 lokality - P3/1, 
P4/1, P5/1. 

 

Výstavba ve volné krajině není navržena, s výjimkou drobné plochy Z28/1 pro občasnou 
vybavenost (na ploše kynologického klubu Jaroměřice) a plochy pro Z29/1 - ČOV Nový Dvůr. 

 
 

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

 

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; 

 

Změna č. 1 navrhuje úpravu koncepce likvidace odpadních vod pro místní část Nový Dvůr a 
lokalitu U nádraží – viz. kapitola i) Komplexní řešení.  

V této souvislosti je na severním okraji místní části Nový Dvůr navržena lokalita Z 29/1 pro 
zřízení ČOV, v souladu s PRVK Pk.   

 

- 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). 

 

Řešené území sousedí s územím Olomouckého a Jihomoravského kraje, Změna č.1 ÚP  
žádné vzájemné vazby neřeší. 

 
 
 v odst. 70 - ZÚR vymezují na území Pardubického kraje specifické oblasti krajského významu 
SOBk 1 a SOBk 2 tak, že do těchto oblastí jsou zahrnuty následující obce (katastrální území):  

- v SOBk 1 Jižní Moravsko Třebovsko:    …………… Jaroměřice (Jaroměřice), 
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v odst. 72 - ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
 
v části d - upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk 1 za podmínek stanovených odst. 
(112), v bodě d.2) - nadregionálního biokoridoru K92 
 
 

V ÚP je nadregionální biokoridor K92 již vymezen a změna č.1 ÚP tento stav respektuje.  

 
v odst. 82 
v části a) - ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách: 
- pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m 
 
v části b) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
- v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní 
infrastruktury; 
 
- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru 
daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu; 
 
 
v odst. 85 - ZÚR navrhuje na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a 
obchvatů, v části x) koridor pro umístění stavby D59 – přeložka silnice II/372 Jevíčko 
 

V ÚP je koridor přeložky již vymezen a upřesněn (lok. CD-D59), změnou č.1 se tento stav 
nemění. Mění se pouze jeho grafické znázornění v souladu s metodikou MINIS.  
 
 
v odst. čl. 95) - ZÚR navrhují tyto plochy a koridory pro umístění staveb nadřazené 
elektrorozvodné soustavy (VVN), a to v šířce 400 m (v případě zdvojení vedení v šířce 200 m): 
 
v části h) koridor pro umístění stavby E14 - nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké Opatovice – 
TR Konice 
 

V ÚP je tento koridor již respektován a vymezen - změna č.1 ÚP tento stav respektuje, mění 
se pouze jeho grafické znázornění v souladu s metodikou MINIS a to, že koridor pro stavbu 
E 14 bude zobrazen ve všech výkresech.  
 

- 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 je podél východní hranice vymezen nadregionální BK K92, změnou č.1 ÚP 
se tento stav nemění.   

 

- 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. Jaroměřice se vyskytují pouze VKP ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy) a 
skladebné prvky lokálního a nadregionálního ÚSES (K92).  

Navrhovaná Změna č.1 ÚP zpřesňuje v souvislosti s vymezením plochy NSrs rozsah 
lokálního BC XIX Pod hájem, a to pouze v jeho návrhové části a při dodržení minimálních 
prostorových parametrů.    

 
v odst. čl. 116 - ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a 
možného rozvoje těchto území: 
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v části a) respektovat ochranu přírodních hodnot (lokality Natura 2000, plochy pro těžbu 
nerostných surovin, významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES) jako limitu rozvoje území 
s přírodními či krajinnými hodnotami; 

 

Změna č.1 ÚP uvedené přírodní hodnoty respektuje, v případě lokálního ÚSES zpřesňuje 
rozsah LBC XIX Pod hájem (viz. předchozí bod a kap. i) – Komplexní odůvodnění přijatého 
řešení).    

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

Pro stavbu technické infrastruktury je navržena lok. Z 29/1. Jedná se plochu na severním 
okraji místní části Nový Dvůr, navrženou na zemědělských pozemcích s tř. ochr. II. Umístění 
je v souladu s PRVK Pardubického kraje, v této místní části a jejím okolí se nacházejí pouze 
pozemky s tř. ochr. I. a II. 
 
 

ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou: 

 

- v odst.. 127 stanovené pro krajinu lesní   

  

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

v části d) - eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním 
nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových 

  

Krajina lesní se nachází ve východní části k.ú.. Navržená Změna č.1 ÚP do této oblasti nijak 
nezasahuje, k narušení kompaktního lesního horizontu navrženými lokalitami nedojde.  

 
 

-  v odst.. 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 spadají návrhové zastavitelné lokality Z26/1, Z27/1, Z28/1 a 
Z29/1; navazují přímo na zastavěné území nebo jsou navrženy v jeho bezprostřední blízkosti 
(Z28/1, Z29/1).  

 

v části 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 části 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 Jaroměřice se navrženou Změnou č.1 ÚP nijak 
nemění.  
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v části e) - rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny. 
 

Rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek nejsou navrhována.  
 

- v odst.. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,   

v části a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;  

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

Navrženy jsou 4 rozvojové zastavitelné plochy malého rozsahu - vyhodnocení 
předpokládaných záborů půdního fondu je uvedeno v samostatné kapitole n) tohoto  
Odůvodnění Změny č.1 ÚP. 

 

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

 

v části d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

V otázkách prostupnosti území nebo zeleně v krajině nejsou navrženy žádné změny, 
koncepce platného ÚP je respektována.   

 

- v odst.. 142 - v ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb (VPS) 
v oblasti dopravy: 

_ D 59 – přeložka silnice II/372 Jaroměřice 

 

V ÚP je koridor přeložky silnice vymezen. Změnou č.1 ÚP dochází ke změně jeho zařazení, 
a to do VPS pouze s možností vyvlastnění a ke změně grafického značení, v souladu 
s aktuální metodikou MINIS. 

 

- v odst.. 143 - v ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v 
oblasti elektroenergetiky (čl.143): 

_ E 14 – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké Opatovice –TR Konice 

 

V ÚP je tento koridor již vymezen. Změna č.1 ÚP vymezení respektuje, a to včetně zařazení 
do VPS s možností vyvlastnění. Dojde ke změně jeho grafického značení, v souladu 
s aktuální metodikou MINIS a k jeho zobrazení ve všech výkresech ÚP. 

 
 

- v odst.. 147 - pro řešené území jsou v ZUR Pk stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných 
opatření (VPO), jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

_ U 12 – K82 – Vojenský - nadregionální biokoridor K 92 

 

Koridor NRBK K92 prochází u východní hranice obce s obcí Vrážné. Změnou č. 1 ÚP je 
koridor zařazen do VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
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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 na západním (Z26/1) a severním (Z27/1) 
okraji obce 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 Jaroměřice. Změna č.1 se týká 
zejména čtyř nových zastavitelných ploch malého rozsahu (Z26-29/1) a tří změn 
v zastavěném území (lok. P3-5/1).  Lokality jsou v souladu s potenciálem rozvoje území a 
mírou využití zastavěného území obce.  

 

§ 19 

- respektuje ochranu přírodních hodnot území stanovenou v ÚP Jaroměřice 

- 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,        
- navržené lokality Z26/1, Z27/1 se začlení do již vymezených ploch s rozdílným 
způsobem využití „BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské“,  
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- lok. Z28/1 a P5/1 budou součástí ploch „OM– plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední“,  

- lok. Z29/1 bude součástí ploch „TI– plochy technické vybavenosti – inženýrské sítě“,        
- přestavbové lok. P3/1 a P4/1 jsou pro zřízení bytových domů (plochy bydlení - BH)   

- pořadí provádění změn v území navržená změna č.1 ÚP nestanovuje 

- změnou č.1 ÚP dojde k aktualizaci podmínek pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, a to 
zejména zapracováním limitů dle platných ÚAP, výkresy změny č.1 i úplného znění 
budou zpracovány 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 Jaroměřice 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 dotčenými orgány chránícími 
zájmy podle zvláštních právních předpisů byla Změna č. 1 upravena doplněním textové a 
grafické části a dohodnuta.  

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu a krajského úřadu je zpracováno v příloze 1. 
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Příloha č. 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP 
Jaroměřice 

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

1 KÚ Pk, odbor 
rozvoje 

Na vědomí  

2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 

Pardubice 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, z hlediska řešení 
silnic II. a III. třídy nemá zásadních připomínek či námitek při dodržení obecně závazných 
předpisů a uvedeného níže. Územní plán zahrnuje plochu VD1 (úprava průtahu silnice III. 
třídy směr Šubířov v centru obce) a VD 2 (část koridoru pro přeložku silnice II/372 Jevíčko). 
Nutno koordinovat s navazujícím územím.  

Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně plánovací dokumentaci 
Ministerstvo dopravy. 

Požadujeme dodržet následující:  

1. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní infrastruktury. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zajištěn dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky silnic. 
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. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi.  

2. Obytnou zástavbu navrhovat tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk, 
znečištění ovzduší atd.).  

3. Případný návrh silnic musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN.  
4. Nově vzniklé křižovatky se silnicemi je nutné řešit v souladu s platnými normami, 

především ČSN 73 6102. Je nutné především zabezpečit řádný rozhled vč. odstranění 
překážek, respektovat rozhledové trojúhelníky, minimalizovat počet komunikačních 
připojení na silnice II. a III. třídy.  

5. Nová připojení silnic II. a III. třídy projednat v samostatném jednání, za účasti 
majetkových správců a Policie ČR. Nutno dodržet platné ČSN.  

6. Vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení 
budoucích silnic.  

7. V místech soustřeďování občanů (plochy občanského vybavení, plochy drobné a 
řemeslné výroby, plochy výroby a skladování, lehký průmysl, ….) zajistit dostatečný 
počet parkovacích stání pro parkování vozidel dle platných ČSN.  

8. Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo silniční těleso.  
9. Umístění nové zástavby pro bydlení v blízkosti silnic je nutno řešit tak, aby ani v 

budoucnu nevznikly nároky na ochranu zástavby před škodlivými účinky dopravy ze 
silnice, je třeba klást důraz na odstranění všech bodových závad, snížení hlučnosti a 
prašnosti, eliminaci škodlivých vlivů z dopravy, odvedení srážkových vod, zajištění 
bezpečného pohybu chodců i cyklistů a návrh dostatečně únosné konstrukce.  

10. Respektovat trasu a ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle § 30 a § 32 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

11. Novou výstavbu vždy posuzovat s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. V případě vzniku nových ploch a 
potřeby jejich napojení na dopravní síť, musí být zajištěna přístupová komunikace dle 
platných ČSN (v odpovídající kvalitě, kapacitě,…).  

12. Dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění.  

Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP respektuje všechny z výše uvedených 
připomínek, které je možné v územním plánu při použitém měřítku řešit. 

KrÚ 78696/2018 

22.11.2018 

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 

 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  

Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné 
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

  

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Lemberková)  

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, 
tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň – nadregionální 

KrÚ 
71166/2018/OŽPZ/Ti 

14.11.2018 
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biokoridor K82 - Vojenský), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 
památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou k 
předloženému návrhu územně plánovací dokumentace „Veřejné projednání návrhu změny 
č. 1 územního plánu Jaroměřice“ žádné připomínky.  

 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel Ing. Terezie Tippnerová)  

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  

SOUHLAS 

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

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,5314 ha, z toho:  

- rozloha 0,4514 ha. Využití je možné pro bydlení.  

- rozloha 0,0800 ha. Využití je možné pro technickou infrastrukturu.  

ODŮVODNĚNÍ 

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 lokalit č. Z26/1, Z27/1 (bydlení) byla shledána převaha jiného veřejného zájmu. Jedná se 
o zbytkové plochy navazující na zastavěné území, ohraničené komunikacemi.  

Lokalita P4/1 (bydlení) se nachází na návsi v centru obce. Jedná se o objekty s plochami 

zeleně uvnitř zástavby, které budou přestavěny na hromadné 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 Ing. J. Klapková) 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní 
správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 
územního plánu Jaroměřice připomínky – dle textové části odůvodnění návrhu územního 
plánu v kap. n. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že 
navrhovaným řešením nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

4 Hasičský 
záchranný sbor 
Pk, Svitavy  

Souhlasné stanovisko HSPA-504-16/2018 

30.11.2018 

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S návrhem Změny č. 1 územního plánu Jaroměřice s o u h l a s í.  

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
§ 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:  

1. Pro vymezenou plochu technické infrastruktury – inženýrské sítě – TI označenou 
Z29/1 bude v textu návrhu ÚP doplněna podmínka pro využití této plochy v 
podmíněně přípustném využití, že z činnosti na této ploše nesmí hluková zátěž na 
hranici těchto pozemků (vůči stávající bytové zástavbě) překračovat přípustné limity 
hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, v platném znění.  

2. Využití navržené zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské 
– BV označené Z26/1 a plochy přestavby označené P3/1 v blízkosti silnice II/371, je 
podmíněno předložením akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o 
nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru stavby dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, z provozu na silnici II/371.  

KHSPA 
18241/2018/HOK-Sy 

26.11.2018 

 

 

Souhlas 
s vypořádáním 
podmínek ze dne 
23.01.2019 
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Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP bude upraven a podmínky budou 
zapracovány do kapitoly c2) Vymezení zastavitelných ploch (Z26/1) a c3) Vymezení ploch 
přestavby (P3/1) jako specifickou podmínku využití těchto ploch. 

6 Obvodní bánský 
úřad, Hradec 
Králové 

 OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k řízení o Změně č. 1 územního plánu Jaroměřice, 

jelikož se Změna č. 1 Územního plánu Jaroměřice netýká stanovených dobývacích prostorů 

ID 70951, Jaroměřice, Stavební kámen a ID 70086, Chornice, Stavební kámen, které jsou v 

evidenci u místního úřadu, ani podle dostupných informací stanoveného chráněného 

ložiskového území (dále jen „CHLÚ“) ID 03090000, Jaroměřice I., Stavební kámen. 
Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové. 
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo životního prostředí bylo obesláno. 

SBS 32976/2018/OBÚ-
09/1 

24.10.2018 

7 Státní energetická 
inspekce, 
Pardubice 

Nevyjádřila se  

8 Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

9 Ministerstvo 
obrany ČR, 
Pardubice 

 Ministerstvo obrany ČR vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 
2 písm. b) stavebního zákona  

stanovisko, 

ve kterém ve veřejném zájmu žádá o respektování popř. zapracování limitů a zájmů 
MO-ČR v návrhu územně plánovací dokumentace.  

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:  

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb 
vždy jen základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, jejímž jménem 
jedná SNM, OOÚZ – oddělení OÚZ Pardubice (viz ÚAP jev 119):  

- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  

- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.),  

- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 
třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích 
stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  

- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  

- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  

- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 
rušení,  

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  

- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 
územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
popřípadě zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR.  

Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP bude upraven a podmínky budou 
zapracovány do Odůvodnění Změny, kap. i) Komplexní zdůvodnění…, část „Požadavky 
z hlediska obrany státu“ 

10106/74399/2018-
1150-OÚZ-PCE 

16.11.2018 

10 Ministerstvo 
dopravy ČR, 
Praha  

Nevyjádřilo se  
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11 Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu, Praha 1 

Souhlasí bez připomínek MPO 76025/2018 

23.10.2018 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. MV-123063-4/OSM-
2018 

12.11.2018 

13 Ministerstvo ŽP 
ČR, Hradec 
Králové 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Jaroměřice Ministerstvo životního prostředí 
podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Jaroměřice je evidováno 
výhradní ložisko stavebního kamene Jaroměřice – Chornice – Šubířov, č. 3030900, a bylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území Jaroměřice I, č. 03090000. V ploše 
chráněného ložiskového území byly stanoveny dobývací prostory Jaroměřice, č. 70951, a 
Chornice, č. 70086. 

Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového 
území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány 
územního plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace plynou z existence 
výhradních ložisek nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 
horního zákona. 

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 
znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 
hospodárné využití. 

Vyjádření pořizovatele: změna č. 1 nezasahuje do výše vyjmenovaného výhradního 
ložiska, CHLÚ ani dobývacího prostoru. 

MZP/2018/550/1451-
Hd 

ZN/MZP/2018/550/10 

26.10.2018 

14 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Neuplatňuje připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu Jaroměřice.  

V současné době v k.ú. Jaroměřice probíhá řízení o komplexních pozemkových úpravách 
podle výše citovaného zákona. Platný územní plán obce Jaroměřice bude jedním z 
podkladů pro zpracování návrhu pozemkových úprav. 

SPU 477118/2018 

29.10.2018 

 15 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko: 

1. Ochrana přírody a krajiny 

 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 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 (dále jen "zákon o odpadech"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné 
uskutečnit za těchto podmínek: 

- Vzhledem k plánovanému rozšíření zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu, 
požadujeme do návrhu změny č. 1 územního plánu zapracovat místa na 
umístění kontejnerů na směsný komunální odpad, míst na separovaný sběr, 
případně plochy na umístění sezónních kontejnerů na další odpad. 

- Zapracovat do návrhu změny č. 1 územního plánu odstranění nebo rekultivaci 
nelegálních skládek, které se v katastru nebo v blízkosti obce nachází. Nelegální 
skládky jsou vedeny pod evidenčním číslem 40, 198 a 199 v k. ú. Jaroměřice 
(dle místního identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý 
Okresní úřad Svitavy) - pokud již tyto nelegální skládky nebyly zrekultivovány 
nebo odstraněny. 

Vyjádření pořizovatele: návrh změny č. 1 UP bude upraven. Místa na separovaný sběr, 
kontejnery a nelegální skládky budou vyznačena v koordinačním výkrese a bude doplněna 
textová část odůvodnění v kap.i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení – odstraňování 
odpadů  

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. Záměr je možné uskutečnit za 
těchto podmínek: 

- Z textové a grafické části Návrhu změny č. 1 ÚP Jaroměřice je zřejmé, že má být 

S MUMT 
32046/2018/OZP9 

30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

Souhlas 
s vypořádáním 
podmínky ze dne 
22.01.2019 
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dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
Jedná se o dotčení ochranného pásma 50 m od okraje PUPFL z důvodu 
komerční občanské vybavenosti "U Hory Kalvárie" (lokalita označená P5/1). Jde 
o omezení, které vyplývá ze zákona o lesích a je nutno je při výstavbě nových 
objektů respektovat z důvodu možného negativního působení staveb na les, 
a také jako ochranu staveb před případnými škodami způsobenými lesními 
porosty. Je tedy nutné nové lokality pro zástavbu volit tak, aby objekty v 
nich umístěné byly svou polohou vzdálené od lesních porostů min. 25-30 
m (porostní výška mýtného lesního porostu).  

Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP bude upraven a podmínka bude 
zapracována do kapitoly c3) Vymezení ploch přestavby, jako specifickou podmínku využití 
této lokality. 

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: 

- Navržené nové znění odstavce "Zneškodňování odpadních vod v obci Nový 
Dvůr" jen z části odpovídá schválenému Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
obce Nový Dvůr, který v části návrhového stavu zní: "Navrhuje se vybudovat 
novou splaškovou stoku DN 250 délky 500 m po roce 2020. Stávající stoky jsou 
vyhovující. Pod obcí se vybuduje na pravém břehu Úsobrněnského potoka nová 
ČOV po roce 2020. U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod 
výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV s odpovídajícím opatřením 
(dočištěním). Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v 
rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl 
nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na 
individuální technické řešení.".  

- Tedy je třeba z návrhu změny územního plánu obce Jaroměřice vyloučit 
řešení likvidace odpadních vod v části Nový Dvůr prostřednictvím 
domovních čistíren odpadních vod nebo septiků s dočišťovacími filtry. 
Nebo je nutné aktualizovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obce. 

- Je možné ponechat pouze variantu řešení č. 2. Vybudování nové splaškové 
kanalizace a odvedení splaškových vod na nově vybudovanou lokální ČOV. 

- Dlen § 20 odst. 5, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, je nutno do územního plánu obce 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  

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

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

Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP bude upraven v kap. d) 3.2 Kanalizace a 
čištění odpadních vod textové části 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, jsou záměrem 
dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas 
s vypořádáním 
podmínky ze dne 
22.01.2019 
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s vypořádáním 
podmínky ze dne 
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- V textové části v odstavci f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
přípustného využití, nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu ponechat u ploch OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
- KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ OM podmínky prostorového 
uspořádání vč. ochrany krajinného rázu - výška objektů max. 2 podlaží 
s výjimkou již stojících objektů. 

Vyjádření pořizovatele: návrh Změny č. 1 UP bude upraven a podmínky budou 
zapracovány do kap f) Stanovení podmínek pro využití ……, pro plochy OM a OV. 

Odůvodnění: 

Odpadové hospodářství: 

- Důležitou možností, jak do budoucna kladně ovlivnit odpadové hospodářství obce a 
předejít pozdějším problémům, je požadovat již při zpracování územních plánu a jejich 
změn (jedná se převážně výstavby větších obytných celků) zařazení míst na umístění 
kontejnerů na různé druhy odpadů. V současné době je nalezení vhodné lokality na 
umístění kontejnerů jedním z největších problémů při rozšiřování sítě sběrných míst. 
Výše popsané opatření by mělo výrazně přispět k řešení tohoto problému.  

- Zapracování a lokalizace nelegálních skládek a její případné řešení, je důležitou 
součástí předcházení ohrožení životního prostředí v případech, kdy by se nové 
zastavitelné plochy mohly dotknout tohoto území. Z tohoto důvodu požaduje orgán 
odpadového hospodářství zapracování do návrhu změny č. 1 územního plánu obce. U 
skládky s evidenčním číslem 40 se jedná pravděpodobně o lokalitu, která se nachází 
na pozemcích p. č. 300/2 - 4 a p. č. 300/8 - 13. 

 Památková péče: 

- Dotčený orgán posoudil návrh a zjistil požadavky na ochranu veřejného zájmu podle 
zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění. Na dotčeném území 
se nenachází městská památková rezervace, zóna, vesnická památková zóna ani 
ochranné pásmo. Dotčené území je dle Státního archeologického seznamu ČR území 
s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 
nálezů, což je podle § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči v platném znění, 
území s archeologickými nálezy. V textové části územního plánu jsou definovány 
základní principy ochrany a rozvoje řešeného území a jedním z cílů je ochrana 
architektonických, urbanistických a kulturních hodnot v obci. Navržená plocha OM se 
nachází v blízkosti národní kulturní památky Poutní areál s kostelem Povýšení sv. 
Kříže na hoře Kalvárie. Toto poutní místo je architektonickou, urbanistickou a 
duchovní dominantou kulturní krajiny. Je proto nutné zajistit ochranu této dominanty v 
blízkých i dálkových pohledech. Novou, hmotově naddimenzovanou výstavbou by 
došlo k narušení výše citovaných hodnot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas 
s vypořádáním 
podmínky ze dne 
18.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Obec Jaroměřice Nevyjádřila se  

17 Obec Biskupice Nevyjádřila se  

18 Obec Uhřice Nevyjádřila se  

19 Obec Usobrno Nevyjádřila se  

20 Obec Šubířov Nevyjádřila se  

21 
Město Velké 
Opatovice 

Nevyjádřilo se 
 

22 Město Jevíčko Nevyjádřilo se  

23 
České dráhy, a.s., 

Praha 
Nevyjádřily se 

 

24 
GasNet, s.r.o., 
Ústí nad Labem 

Bez připomínek 
5001827927 

16.11.2018 

25 
Povodí Moravy, 
Brno 

Nevyjádřilo se 
 

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

 

Pořízení Změny č. 1 ÚP Jaroměřice, v souladu s požadavkem zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, vzešlo z projednávání Návrhu obsahu Změny č. 1 ÚP Jaroměřice, který obsahuje 
požadavky na zpracování Změny č.1 ÚP.  

 

Obsah Změny č. 1 ÚP Jaroměřice byl schválen zastupitelstvem obce Jaroměřice dne 
11.7.2018 usnesením č. 45/11.  Změna č. 1 je pořizována zkráceným postupem. 

 

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 
Jaroměřice 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 „Požadavků pro zpracování 
Změny č.1 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 Jaroměřice zůstává nadále v platnosti. 

 

1) Změna č. 1 ÚP je zpracována dle „Pokynů pro zpracování návrhu změny ÚP”, 
které jsou obsaženy ve Zprávě o uplatňování ÚP Jaroměřice v období 10/2012 – 
1/2017: 

 

 ÚP je dán do souladu s aktuální verzí ÚAP (zpracována 4. úplná aktualizace ÚAP) 

 

 ÚP byl upraven dle platného znění stavebního zákona včetně prováděcích vyhlášek 
(vymezení VPS a VPO pro vyvlastnění a uplatnění předkupního práva) 

 

 ÚP byl dán do souladu s aktuální verzí ZÚR včetně platné aktualizace č. 1 – umístění 
koridoru NRBK K92 zůstává beze změny, zařazen byl do VPO s možností vyvlastnění a 
koridor přeložky silnice II/372 byl zařazen do VPS (pouze) s možností vyvlastnění 

 

 Plocha rezervy R1 pro výstavbu RD byla prověřena s tím, že v územním plánu bude i 
nadále ponechána. 

 zpracování územních studií bylo stanoveno pro lok. Z4 a Z6 vč. stanovení podmínek 
možného budoucího využití a lhůty pořízení územních studií.  

 

 v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje byla upravena 
koncepce likvidace odpadních vod v lokalitě Nový Dvůr – zřízení lokální ČOV (lok. Z29/1) 
místo převedení na ČOV Jaroměřice  

 

 zastavěné území bylo aktualizováno dle platné mapy KN a zahrnuty ty části rozvojových 
ploch, které byly realizovány  
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2) Změna č. 1 ÚP prověřila podněty pro vymezení rozvojových lokalit takto: 

 

 lokality pro bydlení v bytových domech (BH)  
- v centru obce na pozemku – lok. P4/1  
- v severní části u hřiště na části pozemku st.p. 418 (bývalá škola) – lok. P3/1 

 

 lokality malého rozsahu pro bydlení (BV - plochy bydlení venkovské) v návaznosti na 
stávající plochy bydlení 

- západní okraj obce při komunikaci II/371 – lok. Z26/1  
- severní okraj zástavby – lok. Z27/1 

 

 plocha pro kynologické cvičiště na části pozemku par. č. 2854/3 – vymezena nová 
funkční plocha NSrs (plocha smíšená nezastavěného území – rekreační nepobytová a 
sportovní), jejíž součástí je i zastavitelná lok. Z28/1 pro občanskou vybavenost (OM).   
V této souvislosti byla redukována návrhová část lokálního biocentra BC XIX Pod hájem  

- lokalita malého rozsahu pro rekreaci (RZ – rekreace - zahrádkové osady) 
východně od obce vymezena nebyla z toho důvodu, že nenavazovala na žádné 
zastavěné území a šlo by tak o novou izolovanou plochu v krajině.   
 

 lokalita malého rozsahu pro občanskou vybavenost (OM - plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední)  

- jižní okraj obce u Hory Kalvárie – lok. P5/1  

 

 opraveno bylo funkční využití pozemků dle skutečného stavu v území  
- pozemek p.č. 34/2 z ploch PV – veřejná prostranství na plochy BV - plochy 

bydlení - venkovské)  
- pozemek p.č. 2573/20 z ploch BV - plochy bydlení - venkovské na plochy RZ 

(rekreace – zahrádkové osady) 

 

 pozemky (zahrady p.č. 2418/5-8, 2422/5,6 …) na jižním okraji obce – byly dle skutečnosti 
přeřazeny z ploch NSpz  (plochy smíšené nezastavěného území) do ploch ZS (zeleň 
soukromá a vyhrazená)   

 

 aktualizovány byly některé funkční a prostorové regulativy ploch s rozdílným způsobem 
využití (přípustné využití) – RZ (rekreace – zahrádkové osady), OV (občanská 
vybavenost veřejná), OM (občanská vybavenost komerční), BH (bydlení v bytových 
domech) 

 
 

3) Součástí zpracování Změny č. 1 ÚP je: 
 

 překreslení nezastavěného území (extravilánu) ve všech výkresech dle nové katastrální 
mapy - KMD (část k.ú. Jaroměřice)  

 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 

 

Základní koncepce veřejné infrastruktury se Změnou č. 1 ÚP nemění.  

- dílčí změna se týká koncepce likvidace odpadních vod, kdy pro místní část Nový Dvůr je 
navrženo vybudování nové splaškové kanalizace a odvedení splaškových vod na nově 
vybudovanou lokální ČOV.   
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3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny,  

 

Koncepce uspořádání krajiny zůstává beze změny, vymezení nových lokalit nemá na 
krajinný ráz žádný negativní dopad. 

 

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

Lokality a úpravy navržené Změnou č.1 ÚP nevyvolávají žádné požadavky na jejich zařazení 
mezi veřejně prospěšné stavby nebo opatření. Rozsah již vymezených VPS a VPO ve 
stávajícím územním plánu byl Změnou č.1 ÚP byl aktualizován, v souladu se ZÚR Pk byl do 
kategorie „VPO s možností vyvlastnění“ zařazen koridor NRBK K92, který je již v ÚP 
vymezen.  

  

5. 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: 

 

Pro lokality navržené Změnou č.1 ÚP nebyla vzhledem k jejich malému rozsahu stanovena 
povinnost zpracování regulačního plánu, územní studie ani dohody o parcelaci.  

Povinnost územní studie byla ponechána pro plochy Z4 a Z6 vymezené v ÚP.  

 

6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny 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 Jaroměřice 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 Jaroměřice se zapracovanou 
změnou č. 1 jsou zpracována dle metodiky MINIS. 

 

7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území 

 

Navrhovaná změna nebude mít významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast (stanovisko ze dne 25.6.2018 pod č.j. KrÚ 43383/2018).  

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 26.6.2018 pod č.j. KrÚ 45366/2018 
k závěru, že není požadováno 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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h) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 

Změna č.1 územního plánu Jaroměřice 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.  

 

Popis a zdůvodnění návrhů a úprav, řešených změnou č.1 ÚP Jaroměřice:       

 

1) Vymezení zastavitelných ploch 

       

 zastavitelná plocha Z26/1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Louka na výjezdu z obce směr Jevíčko. Lokalita malého rozsahu, navazující na zastavěné 
území, ohraničená komunikací III. tř., Úsobrnským potokem a trasou vrchního vedení VN.   

 

 zastavitelná plocha Z27/1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Lokalita na severním okraji obce, enkláva v zastavěném území. Pozemek se využívá jako 
občasně sekaná louka, která je ze dvou stran obklopená zastavěným územím, ze severní 
strany je ohraničena účelovou komunikací, oddělující zástavbu od hospodářsky využívaných 
pozemků (pole). Podél jižní strany pozemku vede místní komunikace se sítěmi veřejné 
infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace).    

 zastavitelná plocha Z29/1 (funkční využití TI – „plochy technické infrastruktury – 
inženýrské sítě“)  

Lokalita na severním okraji místní části Nový Dvůr pro zřízení ČOV, v souladu s PRVK 
Pardubického kraje.   

    

2) Vymezení zastavitelné plochy + plochy s rozdílným způsobem využití 

 

 zastavitelná plocha Z28/1 (funkční využití OM – „plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední“)  

 plocha NSrs (plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové a 
sportovní) 

Lokalita jižně od obce, dlouhodobě využívaná Kynologickým klubem Jaroměřice jako cvičiště. 
Dle stávajícího ÚP je prostor součástí návrhové části lokálního biocentra LBC XIX Pod hájem 
( proto jsou v této souvislosti hranice BC navrženy k úpravě - podrobně v další části textu viz. 
„Další úpravy“.  

Lokalita Z28/1: v prostoru cvičiště stojí od 70. let minulého století objekt – klubovna. Pro tento 
objekt je zpracováno geodetické zaměření a pasport stavby jako podklady pro vložení tohoto 
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objektu do katastru nemovitostí. V rozsahu tohoto stávajícího objektu je navrhována lok. Z28/1 
s využitím jako občanská vybavenost (OM). 

Plocha NSrs: rozsah této plochy odpovídá dnešnímu cvičišti užívaného Kynologickým klubem 
(ve stávajícím ÚP vedena jako plochy přírodní - NP). Vymezena je proto nová plocha 
s rozdílným způsobem využití, jejíž regulativy využití jsou uvedeny v textové části.  

   

3) Vymezení přestavbových ploch 

 

 přestavbová plocha P3/1 (funkční využití BH – „plochy bydlení – v bytových domech“)  

Objekt bývalé školy („stará škola“) v severní části obce u hřiště s částí přilehlého pozemku – 
lokalita navržená pro zřízení bydlení v bytových domech.  

 

 přestavbová plocha P4/1 (funkční využití BH – „plochy bydlení – v bytových domech“)  

Dva objekty na návsi v centru obce (ve stávajícím ÚP jeden veden jako občanská vybavenost 
– OV, druhý jako plochy bydlení - BV). Záměrem je přestavba těchto objektů na hromadné 
bydlení - v bytových domech (BH). Součástí objektů (i návrhové plochy P4/1) jsou i přilehlé 
plochy vnitroblokové zeleně – „zahrady“.    

 

 přestavbová plocha P5/1 (funkční využití OM – „plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení malá a střední“)  

Pozemek na jižním okraji zastavěného území – lokalita navazuje na stávající plochy občanské 
vybavenosti a vhodně tak doplňuje jejich rozsah v této části obce.  

 

4) oprava a aktualizace funkčního využití ploch v souladu se skutečným stavem 

  

 realizované stavby v lokalitě Z23  

  

Zastavěné pozemky ( druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“ )  s realizovanými objekty 
vloženými do katastru nemovitostí.   

 

 Pozemek p.č. 34/2 (zahrada, 54 m2), PV → BV  

  

Oprava zařazení drobného pozemku do ploch s rozdílným způsobem využití. Pozemek je 
součástí rodinného domu (bydlení – BV), v územním plánu chybně veden jako součást 
veřejného prostranství (PV).   

 

 Pozemky na jižním okraji obce, NSpz → ZS  

  

Uzemí je tvořeno převážně stávajícími zaplocenými zahradami, změna navrhuje opravu jejich 
zařazení do vhodnější plochy s rozdílným způsobem využití – „plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené“ – ZS. Ve stávajícím ÚP jsou pozemky vedeny jako součást ploch NSpz (plochy 
smíšené nezastavěného území.  

 

 Pozemek p.č. 2573/20 (orná půda, 4153 m2), BV → RZ  

  

Pozemek ve volné krajině poblíž lokality Nový Dvůr užívaný jako zahrada (s chatkou), 
v platném ÚP veden jako plocha bydlení (BV). Změna ÚP navrhuje jeho zařazení do ploch RZ 
(„rekreace – zahrádkové osady“) v souladu se skutečným užíváním. 
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 Pozemky p.č. 507/24, 744/4, 744/6 (orná půda, celkem 1370 m2), ZS → ZV  
  

Drobná plocha u hřbitova při výjezdu z obce směrem na Biskupice. Pozemky jsou převážně 
ve vlastnictví obce a slouží jako volná plocha u hřbitova. Nejedná se tedy o plochy zahrad 
(ZS) nebo rekreace (RZ), lokalita bude i nadále sloužit jako veřejná zeleň u hřbitova, určená 
pro jeho návštěvníky. Z toho důvodu je navržena oprava jejího zařazení na plochy ZV (veřejná 
prostranství – veřejná zeleň).   

 

5) Zrušení komunikací v návrhových plochách pro bydlení 

- v lokalitách Z4, Z6, P1; DS → BV 
 

V uvedených plochách pro bydlení je stávajícím územním plánem předem definována jejich 
základní dopravní obslužnost vymezením hlavních komunikací (plochy DS). Vzhledem k tomu, 
že pro P1 (Panský dvůr) je již zpracována zastavovací studie a pro lok. Z4 a Z6 stanoví ÚP 
podmínku zpracování územní studie, je v těchto plochách navrženo změnit využití částí DS na 
plochy bydlení (BV) – v souladu s funkčním využitím celé lokality. Zastavovací nebo územní 
studie vyřeší lokality komplexně vč. napojení na sítě tech. infrastruktury a definování ploch DS 
územním plánem by mohlo tato řešení komplikovat. Z tohoto důvodu nejsou v těchto 
lokalitách navrženy ani trasy inž. sítí.  

 

6) Zobrazení koridorů dopravní a technické infrastruktury dle aktuální metodiky MINIS.  

- lokalita CD-D59– koridor obchvatu Jevíčka 
  

Změna spočívá ve grafickém značení uvedeného koridoru v souladu s aktuální metodikou 
MINIS i jeho označení – místo Z22 uvedeno CD-D59.  

 

- zobrazení koridoru E14 (dle ZÚR Pk) – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké 
Opatovice –TR Konice 

 

Změna spočívá v grafickém značení uvedeného koridoru v souladu s aktuální metodikou 
MINIS a jeho zakreslením do všech výkresů územního plánu vč. jeho označení – CT-E14.   

 

Další úpravy 

 výkresová část Změny č.1 ÚP je zpracována nad aktuální katastrální mapou.  
 

 byla provedena aktualizace hranic zastavěného území  
 

 aktualizace koncepce odkanalizování obce v místní části Nový Dvůr, zrušení lokality 
Z16. 
 

Pro Nový Dvůr je v souladu s PRVK Pk vymezena lokalita Z 29/1 pro zřízení ČOV a současně 
zrušena lok. Z16, vymezená v ÚP jako dočišťovací nádrž pro odpadní vody.  

Odkanalizování celé místní části Nový Dvůr pomocí domovních čistíren by bylo možné až po 
změně této koncepce v PRVK Pk (Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje) 

 

 byla upravena trasa návrhové části lokálního biocentra LBC XIX Pod hájem 
 
V souvislosti s vymezením návrhové lokality Z28/1 (občanská vybavenost) a ploch NSrs 
(plochy smíšené nezastavěného území – nepobytové rekreační a sportovní) je redukována 
hranice LBC XIX Pod hájem. V uvedeném prostoru je biocentrum nefunkční, dlouhodobě 
slouží území jako cvičiště s klubovnou pro Kynologický klub Jaroměřice. Biocentrum je 
upraveno (redukováno) dle skutečného stavu v území ve své východní (návrhové) části, 
aktuálně navržený rozsah (po provedené úpravě) je 3,9626 ha.  
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 v souladu s platnou legislativou a nadřazenou ÚPD – ZÚR Pardubického kraje bylo 
aktualizováno vymezení VPS a VPO  
 
- uvedeno v příslušných kapitolách g) a h) textové části územního plánu, nové veřejně 
prospěšné stavby navrženy nebyly.  
V souladu se ZÚR Pk byl do kategorie „VPO s možností vyvlastnění“ zařazen koridor NRBK 
K92, který je již v ÚP vymezen.  

 

 zrušení povinnosti zpracování územní studie pro P1  
 
Jedná se o obecní pozemek – lokalitu Panský dvůr, pro kterou je již zpracována zastavovací 
studie. Pro zpracování další studie na tuto lokalitu proto již není důvod.  

 

 aktualizace funkčních a prostorových regulativů ploch s rozdílným způsobem využití –
RZ (rekreace – zahrádkové osady), OV (občanská vybavenost veřejná), OM 
(občanská vybavenost komerční), BH (bydlení v bytových domech). 
 

Jde o nepodstatné úpravy funkčního využití nebo podmínek prostorového uspořádání, které 
jsou uvedeny u popisu příslušných ploch v kapitole f) textové části územního plánu.   

 

 v grafické části Odůvodnění změny ÚP (koordinační výkres) jsou zakreslena veškerá 
aktuální ochranná pásma a chráněná území dle 4. úplné aktualizace ÚAP ORP 
Moravská Třebová 2016.  
 
 

Odstraňování odpadů 

 

Ve vlastní obci ani v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro 
zřízení nové skládky komunálních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s organizovaným 
svozem odpadu na již povolenou skládku.  

 

Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.  

 

Místa (stanoviště) v obci, kde jsou umístěny kontejnery na separovaný sběr, případně 
plochy na umístění sezónních kontejnerů na další odpad jsou vyznačena v koordinačním 
výkrese.  

- v Jaroměřicích se jedná o 8 lokalit + sběrný dvůr u lokality P3/1 „Stará škola“ 

- v místní části Nový Dvůr je vyznačena 1 lokalita 

 

Kapacita i rozmístění těchto stanovišť jsou dostatečné jak pro potřeby stávající zástavby, tak 
pro rozvojové plochy.  

 

Lokality starých zátěží (nelegální skládky) vedeny pod evidenčním číslem 40, 198 a 199 v 
k. ú. Jaroměřice (dle místního identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý 
Okresní úřad Svitavy) – byly již odstraněny a plochy zrekultivovány.    

- lokality jsou informativně vyznačeny v koordinačním výkrese: 

č. 40 - východní okraj Jaroměřic, v části „Suchý Dvůr“  

č. 198 – západní část Jaroměřic, při komunikaci směrem na „Podhajský mlýn“  

č. 199 – severní okraj obce, při silnici směrem na Biskupice  
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Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody 

- beze změny dle platného ÚP.  

 

Ochrana obyvatelstva   

- beze změny dle platného ÚP.  

 

Požadavky z hlediska obrany státu 

 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:  

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb 
vždy jen základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná 
SNM, OOÚZ – oddělení OÚZ Pardubice (viz ÚAP jev 119):  

- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  

- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.),  

- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. 
třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích 
stanic PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  

- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  

- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  

- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  

- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 
rušení,  

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  

- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 
územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  

 

 

 

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 potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

- plochy bydlení (BV – bydlení v rodinných domech – venkovské) 

 Z26/1  

Louka na výjezdu z obce směr Jevíčko. Lokalita malého rozsahu, navazující na zastavěné 
území, ohraničená komunikací III. tř., Úsobrnským potokem, vrchním vedením VN a trasou 
navržené komunikace. Pozemky nejsou nijak hospodářsky využívané, napojení na inž. sítě  
v dosahu.  

 Z27/1  

Lokalita na severním okraji obce, enkláva v zastavěném území. Pozemek se využívá jako 
občasně sekaná louka, která je ze dvou stran obklopená zastavěným územím, ze severní 
strany je ohraničena účelovou komunikací, oddělující zástavbu od hospodářsky využívaných 
pozemků (pole). Podél jižní strany pozemku vede místní komunikace se sítěmi veřejné 
infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace). Lokalita vhodně zarovná severní hranici 
zastavěného území a naváže na novou bytovou zástavbu v této části obce.    

 

- plochy bydlení (BH - bydlení v bytových domech) – plochy přestavbové 

 

 P3/1  

Objekt bývalé školy, jinak obtížně využitelný („stará škola“) v severní části obce u hřiště s částí 
přilehlého pozemku – lokalita navržená pro zřízení bydlení v bytových domech.  

 P4/1  

Dva objekty na návsi v centru obce (ve stávajícím ÚP jeden veden jako občanská vybavenost 
– OV, druhý jako plochy bydlení - BV). Záměrem je přestavba těchto objektů na hromadné 
bydlení - v bytových domech (BH). Součástí objektů (i návrhové plochy P4/1) jsou i přilehlé 
plochy vnitroblokové zeleně – „zahrady“.   

Obě tyto plochy (P3/1 a P4/1) řeší naléhavou potřebu této formy bydlení v obci.  

 



                                                     Změna č.1 ÚP JAROMĚŘICE  

41 

 

- plochy občanské vybavenosti (OM – občanská vybavenost – komerční zařízení malá a 
střední) 

 Z28/1  

Lokalita jižně od obce, dlouhodobě využívaná Kynologickým klubem Jaroměřice jako cvičiště. 
Dle stávajícího ÚP je prostor součástí návrhové části lokálního biocentra LBC XIX Pod hájem 
(v této souvislosti jsou hranice BC navrženy k úpravě - podrobně viz. kapitola i) Další úpravy).  

V prostoru cvičiště stojí od 70. let minulého století objekt – klubovna. Pro tento objekt je 
zpracováno geodetické zaměření a pasport stavby jako podklady pro vložení tohoto objektu 
do katastru nemovitostí (KN). V rozsahu tohoto stávajícího objektu je navrhována lok. Z28/1 
s využitím jako občanská vybavenost (OM). Po zapsání objektu do KN se návrhová plocha 
Z28/1 změní na plochu stávající (stabilizovanou).   

 

 přestavbová plocha P5/1 (OM – občanská vybavenost – komerční zařízení malá a 
střední)  

Pozemek na jižním okraji zastavěného území – lokalita navazuje na stávající plochy občanské 
vybavenosti a vhodně tak doplňuje jejich skladbu v této části obce.  

 

- plochy technické vybavenosti (TI – tech. vybavenost – inženýrské sítě) 

 

 Z29/1  

Lokalita na severním okraji místní části Nový Dvůr pro zřízení ČOV, v souladu s PRVK 
Pardubického kraje.   

    

 

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 zejména návrh nových rozvojových ploch a lokalit (Z26-29/1, P3-5/1).  

 

- Ostatní úpravy: 

 
a) převedení využitých (zastavěných) částí lokalit do zastavěného území a ploch 

stabilizovaných 
 

b) celkovou aktualizaci území na podkladě nové katastrální mapy a aktuálních ÚAP  
 

c) opravu zařazení některých stávajících pozemků do systému funkčních ploch 
v souladu s jejich využíváním a aktuální metodikou MINIS 
 

d) zrušení navrhovaných komunikací uvnitř návrhových lokalit pro bydlení 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF     

 

 

- nové lokality  
 

 

Č. 

 

Návrh funkčního využití 

Výměra 
celkem 

( ha ) 

Zábor 
ZPF 

( ha ) 

Zábor ZPF dle druhu 
pozemku (ha) 

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha) Jiné plochy 

orná p. TTP 
zahrad

a 
I. II. III. IV. V. 

 

Z26/1 plochy bydlení v RD - venkovské – BV 0,1325 0,0941 0,0279 0,0662   0,0941    0,0384 

Z27/1 -   II   -   0,1611 0,1611 0,1611   0,1611      

P3/1 plochy bydlení – v bytových domech – BH 0,4716 0,0000         0,4716 

P4/1 -   II   - 0,4398 0,1962   0,1962  0,1962    0,2436 

plochy bydlení - ∑   1,2050 0,4514 0,1890 0,0662 0,1962 0,1611 0,2903    0,7536 

Z28/1 plochy občanské vybavenosti – OM 0,0102 0,0000         0,0102 

P5/1 -   II   - 0,1047 0,0000         0,1047 

NSrs pl. smíšené – rekreační, sportovní - NSrs 0,5910 0,0000         0,5910 

občanská vybavenost + plochy NSrs - ∑ 0,7059 0,0000         0,7059 

Z29/1 pl. tech. infrastruktury – inž. sítě - TI 0,0800 0,0800 0,0800    0,0800     

technická infrastruktura - ∑ 0,0800 0,0800 0,0800    0,0800     

CELKEM 1,9909 0,5314 0,2690 0,0662 0,1962 0,1611 0,3703       1,4595 
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Poznámka:  

- plochy NSrs (plochy smíšené – rekreační a sportovní) jsou uvedeny v tabulkové 
části z toho důvodu, že tvoří jeden celek s lokalitou Z28/1 – kynologické cvičiště 
(obě tyto plochy jsou vymezeny na nezemělských pozemcích)    

- předmětem vyhodnocení z hlediska ZPF nejsou záměry, u nichž je uvedena 
„oprava funkčního využití ploch v souladu s jejich využíváním a aktuální metodikou 
MINIS“ – nejedná se tedy o nové lokality, ale např. o změnu zařazení pozemku do 
jiného „typu zeleně“. Všechny změny jsou popsány v textu Odůvodnění Změny č.1 
ÚP (část i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ) a graficky jsou znázorněny 
v hlavním výkresu.    

 

 

Zdůvodnění „veřejného zájmu“ vymezení nových lokalit na zemědělských 
pozemcích tř. ochrany I. a II.:   

 

 

 zastavitelná plocha Z26/1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Louka na výjezdu z obce směr Jevíčko. Lokalita malého rozsahu, navazující na zastavěné 
území, ohraničená komunikací III. tř., Úsobrnským potokem, vrchním vedením VN a trasou 
navržené komunikace. Pozemky nejsou nijak hospodářsky využívané, napojení na inž. sítě  
v dosahu. Jedná se o přirozené uzavření zastavěného území na západním okraji obce, příp. o 
jeho rozšíření o jinak nevyužitelné pozemky.  

 

 zastavitelná plocha Z27/1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Lokalita na severním okraji obce, enkláva v zastavěném území. Pozemek se využívá jako 
občasně sekaná louka, která je ze dvou stran obklopená zastavěným územím, ze severní 
strany je ohraničena účelovou komunikací, oddělující zástavbu od hospodářsky využívaných 
pozemků (pole). Podél jižní strany pozemku vede místní komunikace se sítěmi veřejné 
infrastruktury (vodovod, plynovod, kanalizace). Lokalita vhodně zarovná severní hranici 
zastavěného území a naváže na novou bytovou zástavbu v této části obce.    

 

 přestavbová plocha P4/1 (funkční využití BH – „plochy bydlení – v bytových domech“)  

Dva objekty na návsi v centru obce (ve stávajícím ÚP jeden veden jako občanská vybavenost 
– OV, druhý jako plochy bydlení - BV). Záměrem je přestavba těchto objektů na hromadné 
bydlení - v bytových domech (BH). Součástí objektů (a tedy i návrhové plochy P4/1) jsou i 
přilehlé plochy vnitroblokové zeleně (pozemky vedené v KN jako „zahrada“), které nemají 
žádní hospodářské využití.   

Lokalita řeší naléhavou potřebu této formy bydlení v obci.  

 

 zastavitelná plocha Z29/1 (funkční využití TI – „plochy technické vybavenosti – 
inženýrské sítě“) 

Lokalita na severním okraji místní části Nový Dvůr pro zřízení obecní ČOV, v souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVK). Lokalitu nelze situovat 
na pozemky nižší kvality, jelikož se v okolí nenacházejí.   
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n-2)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 

 

- změna č.1 ÚP nepředpokládá zábor lesních pozemků 

 

- navrhované lokality do ochranného pásma lesa nezasahují, výjimkou je lok. P5/1 pro 
občanskou vybavenost u Hory Kalvárie.   

 

- změnu kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh změny č.1 ÚP 
Jaroměřice 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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A/   TEXTOVÁ ČÁST 

 

ÚZEMNÍ PLÁN JAROMĚŘICE 
 

TEXTOVÁ ČÁST s vyznačením změn 

 

Září 2012 

Leden 2019 

 

 

ZADAVATEL: OÚ Jaroměřice 

ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: MěÚ Moravská Třebová 

KRAJSKÝ ÚŘAD: Pardubice  

 ZPRACOVATEL: Ing.arch.Vladimír Rozehnal, Architektonický atelier Ing.arch. 
Rozehnal & Vosmek, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, tel./fax 466 513 285, fax 
466 500 295, e-mail: arch.atelier@quick.cz 

 

 

TEXTOVOU ČÁST ZPRACOVALI: 

 

projektant architekt-urbanista: Ing. arch. Vladimír Rozehnal 

projektant dopravy: Ing. Vlastimil Klazar 

projektant vodního hospodářství: Iva Koubová 

projektant elektrorozvodů: Jaromír Jína 

projektant zeleně a ÚSES: Ing. Zuzana Baladová 

projektant ZPF, PUPFL: Ing. Josef Příkaský 

 

 

ZPRACOVATEL Změny č.1 ÚP:  

Ing.arch.Pavel Tománek, A– PROJEKT Pardubice s.r.o., Jiráskova 1275, 530 02 
Pardubice, IČO: 259 41 551 

mailto:SElfmarkova@mtrebova.cz
mailto:arch.atelier@quick.cz
mailto:vlastimil.klazar@atk.cz
mailto:koubova@ikko.cz
mailto:jina.jaromir@seznam.cz
mailto:atel.baladova@seznam.cz
mailto:prikaska.bozena@tiscali.cz
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  OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

TEXTOVÁ ČÁST:   

 

a)  Vymezení zastavěného území  

b)  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

c)  Urbanistická koncepce, vč. urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně   

d)  Koncepce veřejné infrastruktury, vč. podmínek pro její umísťování, vymezení 
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, vč. podmínek pro jejich využití  

e)  Koncepce uspořádání krajiny, vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro 

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

protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů  

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 

využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu  

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

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  

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 

části  

k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv  

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 

studií (ÚS) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení 

územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti  

m) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona 

m n) Vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které může 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný 

architekt  
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 GRAFICKÁ ČÁST: 

Příloha č. 2 Výkres základního členění území     1:10.000 

Příloha č. 3 Hlavní výkres 1:10.000        1 : 5 000 

Příloha č. 4 Hlavní výkres (výřez zastavěného území) 1:5.000 

Příloha č. 5 4 Výkres technické infrastruktury     1:10.000 

Příloha č. 6 5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1 : 5.000 
 

Příloha č. 6a  Koordinační výkres      1: 10 000 

Příloha č. 6b  Koordinační výkres - výřez    1:   5 000 

 

U Vysvětlivky Pojmy stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon: 

 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního 
zákona §58); 

zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu  

přestavbová plocha je plocha uvnitř zastavěného území určená územním plánem 
ke změně stávající zástavby, k obnově, nebo opětovnému využití znehodnoceného 
území;   

nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do 
zastavěného území nebo zastavitelných ploch; 

plocha je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená 
územním plánem s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její 
význam; 

koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo 
opatření nestavební povahy; 

veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a zařízení: 1. dopravní 
infrastruktury, 2. technické infrastruktury, 3. občanského vybavení - např. pro 
vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou 
správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu; 

veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji 
nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydaném územním plánu 

veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke 
snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a 
archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci; 

asanací je plošná přestavba doprovázená úplnou demolicí půdní zástavby;  
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► Dále územní plán pracuje s pojmy: 

 

  

stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny 
do návrhu územního plánu;   

územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož 
úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě; 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní 
systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo 
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen 
následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek;  

 

 

 

BJ   -  bytová jednotka 

BPEJ   -  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČD   -  České dráhy, a.s. 

ČOV   -  čistírna odpadních vod 

ČSN   -  česká státní norma 

TP   -  technické podmínky 

DN   -  dimenze potrubí 

EO   -  ekvivalentní obyvatel 

EVL   -  evropsky významné lokality 

CHLÚ  -  chráněné ložiskové území 

CHOPAV  -  chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KPÚ   -  komplexní pozemkové úpravy 

LBC   -  lokální biocentrum  

RBC   -  regionální biocentrum 

LBK   -  lokální biokoridor 

RBK   -  regionální biokoridor 

NRBK -  nadregionální biokoridor 

NN   -  nízké napětí 

VN   -  vysoké napětí 

VVN   -  velmi vysoké napětí 

OP   -  ochranné pásmo 

ORP   -  obec s rozšířenou působností 

PHO   -  pásmo hygienické ochrany 

Pk   -  Pardubický kraj 

PP   -  přírodní památka 

PRVK Pk -  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
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PUPFL -  pozemky určené k plnění funkcí lesa 

R ÚSES  -  regionální územní systém ekologické stability 

NR ÚSES -  nadregionální územní systém ekologické stability  

RD   -  rodinný dům 

STL, VTL  -  středotlaký, vysokotlaký (plynovod) 

NTL   -  nízkotlaký (plynovod)  

TKO   -  tuhý komunální odpad 

TS   -  trafostanice 

TVP   -  televizní převaděč 

ÚAN   -  území s archeologickými nálezy 

ÚP   -  územní plán 

ÚPD   -  územně plánovací dokumentace 

ÚP VÚC Pk- územní plán Velkého územního celku Pardubického kraje 

ÚS  -  územní studie 

ÚSES  -  územní systém ekologické stability krajiny (viz zák. o ochraně  
   přírody a krajiny) 

ÚTP   -  územě technické podklady 

ÚV   -  úpravna vody 

VKP   -  významný krajinný prvek 

ZPF  - zemědělský půdní fond 

ZÚR Pk  -  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

ŽP  - životní prostředí  
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a) Vymezení zastavěného území 
 

 

Řešené území je území obce Jaroměřice, sestávající z 1 katastrálního území 
Jaroměřice. 

  

Zastavěné území je vymezeno na podkladu aktuálních map Katastru nemovitostí 
předaných OÚ Jaroměřice a digitálně zpracovaných zpracovatelem v červnu 2011. 
Zastavěné území obce bylo zpracovatelem vymezeno na základě aktuálního 
metodického doporučení a ověřeno v terénu k datu 1.10.2011. 

Aktualizace vymezení hranic zastavěného území proběhla jako součást zpracování 
Změny č.1 ÚP v září – prosinec 2018. 

 

 

 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

 
Koncepce rozvoje správního území obce Jaroměřice vychází z: 

 

Politiky územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č.1. 

 

 řešené území leží mimo republikové priority územního plánování specifikované v 
Politice Územního rozvoje ČR 2008. Nejbližší republikovou prioritou je v silniční 
dopravě silniční obchvat sousedního Jevíčka - komunikace R43, která je však 
vedena na odvrácené straně zcela mimo řešené území. 

 

 

Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vydaných dne 
29.4.2010, včetně aktualizace č.1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014. 

 

Z úkolů ZÚR pro územní plánování vyplývá: 

Obec Jaroměřice je zařazena dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu 
SOBk1 (čl. 70).  

Respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území (čl.71). 

a) spolupracovat se sousedními kraji Olomouckým, Jihomoravským a Vysočina na 
vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti; 

f) podporovat vytváření nových pracovních příležitostí zejména v Moravské Třebové, 
Poličce, Jevíčku, Březové n. S. a Bystrém. 

Respektovat úkoly pro územní plánování (čl.72). 

b) prověřit možnosti rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě MÚK na budoucí R43;  
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d) upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES v SOBk 1 za podmínek stanovených 
odst. (112):  

d.2) nadregionálního biokoridorů K92;  

 

V ZÚR Pk je východní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesní (čl.126) 

Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.127): 

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

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře 
při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa;  

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

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

 

V ZÚR Pk je část obce Jaroměřice vymezena jako krajina lesozemědělská (čl.130) 

Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.131): 

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

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

c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury;  

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

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

 

V ZÚR Pk je západní část obce Jaroměřice vymezena jako krajina zemědělská 
(čl.132) 

Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl.133): 

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

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

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

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

 

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy 
(čl.142): 

§ D 59 – přeložka silnice II/372 Jaroměřice 
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ZÚR Pk vymezuje koridor pro dopravní infrastrukturu pro silnice II. (III.) třídy v šířce 
180 m (čl.82 a)). 

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.82 b) : 

- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách 
průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfigurace 
terénu 

- v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě 
ploch dopravní infrastruktury 

 

V ZUR Pk jsou stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných staveb v oblasti 
elektroenergetiky (čl.143): 

§ E 14 – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké Opatovice –TR Konice 

ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.96):  

a) připravit a realizovat výše uvedené stavby jako důležité investice pro zlepšení 
kapacity a bezpečnosti nadřazené rozvodné sítě 

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly (čl.97) : 

a) zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby v šířce 400 
m (v případě zdvojení vedení v šířce 200 m), ploch o rozsahu 120 000 m2 a jeho 
koordinaci s ostatními záměry v územních plánech dotčených obcí. 

 

Pro řešené území jsou v ZUR Pk stanoveny tyto plochy veřejně prospěšných 
opatření (čl.147): 

§ U 12 – K82 – Vojenský - nadregionální biokoridor K 92 

ZÚR Pk vymezuje osy nadregionálních biokoridorů v minimální šířce 40 m (čl. 110).  

ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje (čl.112):  

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;  

b) veškeré, i dočasné, zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět 
pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany 
přírody;  

c) biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit 
před veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti 
biocentra či biokoridoru;  

d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, 
připravit a realizovat opatření vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu;  

e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro 
biocentra a biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, 
umístění staveb, objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně 
omezily budoucí realizaci cílového funkčního stavu;  

f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k 
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné 
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení 
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině;  
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g) využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro 
biocentra a bio-koridory ÚSES, je možné za podmínek: 

g.1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  

g.2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění 
funkce biocenter a biokoridorů ÚSES;  

g.3) příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby 
budou provedeny způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území 
do funkčního ÚSES.  

h) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků 
stanovených specifickými oborovými dokumentacemi. 

 

ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly pro územní plánování (čl.113) : 

 a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v 
souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost;  

 b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle 
konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, 
aby byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů (ochranné zóny 
nadregionálních biokoridorů v rozsahu 2 km od osy nadregionálního biokoridoru 
na obě strany) 

 

 

 

ZADÁNÍ ÚP schváleného zastupitelstvem obce Jaroměřice 14.12.2011, které na 
základě zpracovaných ÚAP a analýzy problémů upřesňuje m.j.  

 

 požadavky na rozvoj území obce 
 požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
 další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů 

  

Návrh ÚP specifikuje územní podmínky pro další rozvoj obce při plném respektování 
přírodních a kulturních hodnot území. 

 

OBSAHU ZMĚNY č. 1 ÚP JAROMĚŘICE, schváleného zastupitelstvem obce 
Jaroměřice dne 11.7.2018 usnesením č. 45/11. 
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b) 1. Přírodní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat: 
 

1. Respektovat zájmová území ochrany přírody: 

o chráněná území, významné krajinné prvky nejsou na území obce vyhlášeny. 

o na území obce nejsou vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 

o je nutno respektovat významné krajinné prvky ze zákona - lesy, vodní toky, 
rybníky, mokřady a údolní nivy a jejich ochranná pásma. 

 

2. Respektovat a upřesnit ÚSES a zapracovat jej do územního plánu 

 

Územní plán respektuje a upřesňuje prvky nadregionálního systému ekologické 
stability - nadregionální biokoridor K92, vymezuje, upřesňuje a koordinuje na 
základě podkladů vymezení prvků ÚSES lokálního významu (biocentra, biokoridory 
a interakční prvky).  

 

b) 2. Kulturní hodnoty, které je nutno chránit a respektovat: 

 

Jaroměřice jsou historicky velmi stará poutní obec. 

Obec leží v údolí Úsobrnského potoka a má vzácně zachovaný historický půdorys s 
2 návesními prostory. 

V dominantní protilehlé poloze nad centrem obce je renesanční zámek (tvrz) na 
straně severní a na jižní straně poutní hora KALVÁRIE přístupná od kostela v centru 
obce křížovou cestou. 

 

Respektovat je třeba: 

 

 Památkově chráněné objekty 

Jejich přehled je uveden v odůvodnění. 

 

 Objekty se zvýšenou architektonickou hodnotou. Jejich přehled je uveden v 
odůvodnění. Přehled je třeba chápat jako výběr nejhodnotnějších staveb. 

 Urbanistické hodnoty: 

1. Půdorysná stopa obou historických návesních prostor 

2. Historický soubor staveb na Hoře Kalvárii. 

3. Křížová cesta 

4. Okolí zámku vč. historické stopy sousedního panského dvora. 

 

 Archeologie  

 Celé řešené území je možno kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na 
němž se vyskytují dokončené i předpokládané archeologické lokality - nutno 
respektovat.  

Zvláště upozorňujeme na vymezené zastavitelné plochy č. Z4, Z5, Z6, Z7, Z9 a 
přestavbovou plochu č. P1. 
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c) Urbanistická koncepce, vč. urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,  
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

 

 

c) 1. Zásady urbanistické koncepce: 

 

 

Úvod: Jaroměřice jsou obec s bohatou historií ležící na staré cestě (Trstěnická 
stezka) z Čech na Moravu. Památky v hodnotném krajinném prostředí mají 
nadregionální význam. 

 

 

Urbanistická koncepce 

 

1. Obec udržovat a rozvíjet jako památné místo Moravy s výraznou svébytností a 
bohatými kulturními tradicemi. 

 

2. Dopravní skelet řešit ponecháním sítě státních silnic ve stávajících trasách se 
směrovou úpravou průtahu III/36620    ve středu obce. Na západních hranicích 
rezervovat koridor pro příslušnou část obchvatu Jevíčka silnice II/372.  

 

3. Historický střed obce je třeba chránit a preferovat zde umístění občanské 
vybavenosti. 

 

4. Přirozenou ekologickou páteří obce je Úsobrnský potok s doprovodnou zelení, 
kterou je třeba chránit. 

 

5. Hlavní krajinnou dominantou je Hora Kalvarie. Její využití je pro tradiční poutě a 
pro relaxaci. Další dominantou, kterou je třeba chránit je tvrz střežící historickou 
komunikaci.  

 

6. Výrobní plochy rozvíjet u nádraží v perspektivní vazbě na plánovanou celostátně 
významnou komunikaci R43. 

 

7. Nové větší plochy pro rodinné domy navrhnout na západním a jižním okraji obce a 
v místě bývalého zemědělského dvora v sousedství tvrze.  

    

8. Plochy pro zahrádkářské osady rozvíjet v lokalitě Suchý dvůr. 
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c) 2. Vymezení zastavitelných ploch: 

 

 

Z 1 Lokalita rodinných domů U NÁDRAŽÍ - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. 

V místě je pouze vodovod a trafo.  

Kanalizace zde není, nutno řešit individuelně.  

Předpokládaná kapacita je 3 RD. 

 

Z 2 Průmyslová plocha U nádraží - VL 

 

Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl. Plocha navazuje na 
stávající průmyslovou plochu u nádraží. 

Celková plocha cca 1ha. 

 

Z 3 ČOV U nádraží - TI 

 

Plocha navržená pro technickou infrastrukturu - inženýrské sítě. 

Je určena pro společnou ČOV pro lokalitu U NÁDRAŽÍ. 

 

Z 4 Lokalita rodinných domů U hřiště - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské. Plocha navazuje na 
silnici II/366 a sousedí s fotbalovým hřištěm. Navazuje na zastavěné území obce. K 
dispozici je kanalizace, plyn i vodovod. 

Předpokládaná kapacita je 20 RD. 

 

Z 5 Lokalita rodinných domů U dvora - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha sousedí s opuštěným hospodářským dvorem. 

K dispozici je kanalizace, vodovod i plyn. 

Předpokládaná kapacita je 3 RD. 

 

Z 6 Lokalita rodinných domů JAROMĚŘICE - JIH - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

Poblíž je vodovod, kanalizace i plyn. 

Předpokládaná kapacita je 17 RD. 
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Z 7 Lokalita rodinných domů NA HORÁCH - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je kanalizace, vodovod, plyn je poblíž u silnice III/3741. 

Předpokládaná kapacita je 9 RD. 

 

Z 8 Obslužná komunikace na západě obce - DS 

 

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu -- silniční. Je to potřebná 
komunikace především pro zemědělskou výrobu - přístup k polím na pravém břehu 
Úsobrnského potoka i pro obsluhu přilehlého území. 

 

Z 9 Úprava obslužné komunikace navazující na Z8 - DS 

 

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční.  

Souvisí s úpravou křižovatky a výstavbou nové komunikace Z8. Zlepší se přístup 
směrem k lokalitě Z7 a okolí, též na Horu Kalvárii. 

 

Z 10 Rozšíření výrobní zóny Jaroměřice - jih - VL 

 

Plocha navržená pro výrobu a skladování - lehký průmysl 

Přibližná výměra 0,5ha. Část plochy je navržena pro izolační zeleň. 

 

Z 11 Hřiště v Novém dvoře - OS 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení-  tělovýchovná a sportovní zařízení.  

Plocha je navržena pro víceúčelové sportovní hřiště. 

 

Z 12 Lokalita rodinných domů Nový dvůr  - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je vodovod a plyn. Odkanalizování nutno řešit individuelně. 

Předpokládaná kapacita je 3RD. 

 

Z 13 Rybník u Podhájského mlýna (na Jevíčce) - W 

 

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské.  

Přibližná výměra 16 ha. 
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Z 14 Rybník Suchý dvůr (na Biskupickém p.) - W 

 

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské.  

Přibližná výměra 1,5 ha. 

 

Z 15 Retenční nádrž u Crhova mlýna  - W 

 

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské.  

Část plochy bude tvořit trvalé nadržení. 

Nádrž bude plnit protipovodňovou ochranu obce. 

Přibližná výměra 6 ha. 

 

Z 16 Biologická dočišťovací nádrž Nový dvůr - W 

 

Plocha navržená pro plochy vodní a vodohospodářské.  

Nádrž bude sloužit pro dočišťování odpadních vod v lokalitě Nový dvůr. 

Přibližná výměra 1 ha. 

 

Pozn.: lokality Z17-Z21 v průběhu zpracování vypuštěny. 

Pozn.: lokalita Z16 byla vypuštěna během zpracování Změny č.1. 

 

 

Z 22 CD-D59 Část koridoru pro obchvat Jevíčka - silnice II/372 - DS 

 

Plocha navržená pro dopravní infrastrukturu - silniční. 

Plocha navržená pro obchvat Jevíčka - část na k.ú. Jaroměřice. Je to veřejně 
prospěšná stavba ZÚR Pk D59. Šířka koridoru 180m. 

 

 

Z 23 Zahrádková osada "Pod Kalvárií" - RZ 

 

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady. 

Poblíž lokality je vodovod i kanalizace. Jedná se o plochu s drobnou parcelací 
využívanou jako sady. Nutno respektovat OP lesa. Stávající počet zahrádkových 
chat je 5. Navrhovaný počet zahrádkových chat cca 16.  

 

Z 24a Zahrádková osada "Suchý dvůr - západ" - RZ 

 

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady. 

Poblíž lokality je vodovod. Plocha s drobnou parcelací navazuje na stávající 
zastavěné území a stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný počet zahrádkových 
chat cca 10.  
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Z 24b Zahrádková osada "Suchý dvůr - střed" - RZ 

 

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady. 

Poblíž lokality je vodovod. Plocha s drobnou parcelací navazuje na stávající 
zastavěné území a stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný počet zahrádkových 
chat cca 8.  

 

Z 25 Zahrádková osada "Suchý dvůr - východ" - RZ 

 

Plocha navržená pro rekreaci - zahrádkové osady. 

Plocha s drobnou parcelací navazuje na stávající zahrádkovou osadu. Navrhovaný 
počet zahrádkových chat cca 7. 

 

 

Z 26/1 Lokalita rodinných domů "U potoka" - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je kanalizace, v dosahu vodovod a plyn.  

Předpokládaná kapacita je 2RD. 

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití je předložení 
akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o nepřekročení hygienických 
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 
stavby dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění, z provozu na silnici II/371.  

 

Z 27/1 Lokalita pro výstavbu RD "U pole" - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Plocha navazuje na zastavěné území. 

K dispozici je kanalizace, vodovod a plyn.  

Předpokládaná kapacita je 1RD. 

 

Z 28/1 Plocha občanské vybavenosti "Na cvičišti" - OM 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  

Plocha vymezena na území kynologického cvičiště jižně od obce. 

Technické vybavení objektu řešit individuálně.  
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Z 29/1 Plocha technické infrastruktury "ČOV Nový Dvůr" - TI 

 

Plocha navržená pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě.  

Plocha vymezena u místní části Nový Dvůr. 

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití (vůči stávající 
bytové zástavbě) je, že na hranici těchto pozemků nesmí hluková zátěž z činnosti na 
této ploše překračovat přípustné limity hluku ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.  

 

 

c) 3. Vymezení ploch přestavby: 

 

P 1 Panský dvůr, rodinné domy - BV 

 

Plocha navržená pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.  

Inženýrské sítě jsou poblíž. V předstihu je nutno zpracovat územní studii (ÚS) a 
spolupracovat s památkáři. Místo se nachází v centru historického osídlení, v 
bezprostředním sousedství staré tvrze. Při řešení ÚS je nutno respektovat 
půdorysnou stopu i objemové parametry zemědělského dvora. ¨ 

 

P 2 Rekonstrukce sportovního areálu U nádraží - OS 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.  

Předpokládá se rehabilitace původní funkce koupaliště, které by mohlo sloužit pro 
blízká sídla. 

 

P 3/1 Lokalita pro zřízení bytového domu "Stará škola" - BH 

 

Plocha navržená pro bydlení - v bytových domech.  

Lokalita v zastavěném území - bývalá škola u hřiště. K dispozici je kanalizace, 
vodovod a plyn.  

Specifická podmínka využití:  

Využití této plochy je podmíněně přípustné - podmínkou pro její využití je předložení 
akreditovaného nebo autorizovaného měření hluku o nepřekročení hygienických 
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 
stavby dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, v platném znění, z provozu na silnici II/371.  

 

P 4/1 Lokalita pro bydlení v bytových domech "Na návsi" - BH 

 

Plocha navržená pro bydlení - v bytových domech.  

Lokalita na návsi v zastavěném území. K dispozici je kanalizace, vodovod a plyn.  
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P 5/1 Lokalita pro komerční občanskou vybavenost "U Hory Kalvárie" - OM 

 

Plocha navržená pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  

Lokalita v zastavěném území, zasahuje do ochranného pásma lesa.  

Specifická podmínka využití:  

Objekty v lokalitě budou umístěné tak, aby od lesních porostů byly vzdálené min. 25-
30 m (porostní výška mýtného lesního porostu).  

 

 

c) 4. Vymezení ploch změn v krajině 

 

K1 Hora Kalvárie krajinářská úprava vrcholové partie - NL 

 

Plocha je navržena ponechat pro plochy lesní, ale v rámci celkové rehabilitace 
sousedních cenných poutních, památkových objektů úpravou pěstebních opatření 
zajistit obnovení výhledu z vrcholové partie Hory Kalvárie, která tvoří Hlavní 
krajinnou dominantu v obci.  

Přibližná výměra plochy P3 je 1,5ha. 

 

Závěr: ÚP navrhuje zastavitelné plochy celkem pro cca 55 58 rodinných domů. 

Tento počet koresponduje se záměrem ÚP vytvořit podmínky pro nárůst cca 100 
obyvatel v roce 2021.  

 

 

c) 5. Vymezení systému sídelní zeleně 

 

c) 5.1. Opatření pro rozvoj zeleně 

 

- Vymezení systému sídelní zeleně v celé obci v souladu se ZADÁNÍM a v 
souvislosti s jejím zachováním a respektováním tradičního charakteru 
zástavby. 

- Zkvalitnění ploch veřejně přístupné zeleně v obci.  

- Ochrana a ošetření významných stromů, výsadba dlouholetých solitér (Dle PD 
„Projekt péče o stromy Jaroměřice - SAFE TREES,s.r.o. 2011). 

- Ochrana a  podpora zeleně přirozeného charakteru v podobě břehových 
porostů Úsobrnského potoka 

- Doplnění ochranné a izolační zeleně u areálů zemědělské výroby.  
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d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro 
její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
infrastrukturu, vč. podmínek pro jejich využití 

 

 

d) 1. Doprava a dopravní zařízení. 

 

1.  Pro návrhové období je v řešeném území uvažováno se silniční a železniční 
dopravou. Nejbližší železniční zastávka je Jevíčko. Tuto zastávku navrhuje ÚP 
využít jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu - ÚP navrhuje rozšíření ploch 
průmyslové zóny U NÁDRAŽÍ. 

    

2. Respektovat koridor v šíři 180m pro východní obchvat Jevíčka. 

 

3. Respektovat navrženou úpravu trasy na průjezdním úseku silnice III. třídy č. 
III/36620 v prostoru za kostelem (směr Šubířov). 

 

4. Respektovat síť stávajících a navržených místních komunikací v souladu s 
dopravním řešením obce. 

 

5. Vybudovat navržené plochy parkovišť u občanské vybavenosti.   

Dodržet při povolování staveb a změně využití objektu požadavky na dopravu v klidu 
dle normovaného výpočtu dle ČSN 73 6110. 

 

6. Respektovat stávající a navržené polní, lesní a zemědělské cesty. 

 

7. Respektovat vyznačené pěší a turistické cesty. 

   

 

d) 2. Zásobování elektrickou energií 

 

d) 2.1. Nová výstavba 

 

- Návrh části elektro je zpracován pro období cca 20 let do roku 2030, tj. cca v 
polovině životnosti nových distribučních el. sítí. Území je plynofikováno. 

- V území je počítáno s výstavbou celkem 89 RD tj. celkem 89 b.j.  

 

Pro období 10let tj.: do roku 2021 se však počítá se stavbou jen 50 RD, tj. 50b.j. 

Dále je počítáno s rekonstrukcí sportovního areálu vč. koupaliště u nádraží, s 
výstavbou cca 65 chat, v lokalitách Z2 a Z10 vzniknou nové plochy pro podnikání. 
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d) 2.2. Požadovaný příkon a soupis stávajících trafostanic (vč. 1 
navržené) 

 

Soupis stávajících trafostanic v Jaroměřicích (včetně 1 navržené) 

 

Jaroměřice     Výkon trafa  Typ Trafostanice 

SY-0411 Jaroměřice-MLYN  50kVA  PTS 400 

SY-0431 Jaroměřice-I   400kVA  BTS 400 

SY-0525 Jaroměřice-JEVIČKO U NÁD. 160kVA   PTS 400 

SY-0571 Jaroměřice-U VODOJEMU 250kVA  PTS 400 

SY-0577 Jaroměřice-TS ZD  400kVA  PTS 400 

SY-0591 Jaroměřice-II   400kVA  PTS 400 

SY-0669 Jaroměřice-III   630kVA  BTS 630 

SY-0717 Jaroměřice-KALVARIE  160kVA  PTS 400 

SY-0934 Jaroměřice-RD DOLNÍ KOUT 160kVA  PTS 400 

SY-0976 Jaroměřice-ZÁKLADNÍ ŠKOLA250kVA  BTS 400 

SY-0412 Jaroměřice-NOVÝ DVŮR 250kVA  PTS 400 

 -  Jaroměřice-LOKALITA Z4 160kVA  BTS 630 

CELKEM             3180 kVA x 0,3 = 954 kVA  

(Součet bez navržené TS)           3020 kVA x 0,3 = 906 kVA 

 

Výpočet je proveden samostatně pro stávající a navrhovanou výstavbu. 

Vytápění a příprava TUV v nově vybudovaných objektech jsou uvažovány plynem, 
zcela výjimečně el. energií. Pro stávající zástavbu je uvažován roční trend růstu 
příkonu cca 3% - k=1,806 pro navrhované období 20 let. 

 

Stávající zatížení     P1 = 3020 kVA  0,30 = 906 kVA 

Zatížení v r. 2031      P2 = 1,806  954 x 0,75 = 1292 kVA 

Navrhovaná zástavba: 

89RD=89b.j.       P3 = 89  7  0,29  1,806 = 326 kVA 

Zahrad. chaty, občanská vybavenost, podnikání: P4 = 315  0,2 x 1,806 = 114 kVA 

CELKEM příkon v r. 2031:    P5 = P2 + P3 + P4 

       P5 = 1292 + 326 + 114 = 1732 kVA 

 

 

d) 2.3. Zajištění výkonu 
 

- Způsob napájení zůstane i nadále nezměněn, tj. napětím 22kV ze stávajících  
linek VN 243 a 788. Zajištění výkonu na těchto linkách se vymyká náplni ÚP a je 
záležitostí ČEZu jako monopolního dodavatele elektrické energie. 
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d) 2.4. Trafostanice VN/NN 
 

- Požadovaný nárůst výkonu cca 826 kVA, tj. cca 0,83 MVA při vytížení 
transformátorů do 75% instalovaného výkonu bude zajištěn stávajícími 11 
transformačními stanicemi a výhledově výstavbou 1 nové trafostanice v prostoru 
navrhované zástavby Z4, celkově tedy 12 trafostanicemi. 

 

- Stávající trafostanice budou postupně rekonstruovány pro osazení 
transformátorů vyšších výkonů. Nové TS budou s ohledem na venkovský 
charakter zástavby vrchní typu BTS, velikost do 630kVA. Velikost transformátorů 
bude volena dle časového postupu výstavby a s ohledem na potřebu stávající 
zástavby. 

 

- Průměrné zatížení na 1 TS se uvažuje výhledově (pro r. 2030) takto: 

Instalovaný výkon Pi: 3180:12=265 kVA 

Soudobý výkon Pp: 1732:12=144 kVA 

 

 

d) 2.5. Primerní rozvod 
 

- Zůstane zachován rozvodný systém 22 kV. Všechny trafostanice jsou připojené 
vrchním vedením 22kV, přípojkami ze stávajících linek VN 243 a 788. 

- Návrh ÚP respektuje zařízení pro rozvod elektrické energie vč. OP. 

  

 

d) 2.6. Sekunderní rozvody 

 

- V roce 1995 byla v obci dokončena kompletní rekonstrukce venkovních rozvodů 
NN. Současný stav je vyhovující. Životnost el. sítě NN se uvažuje cca 50 roků. 

 

d) 2.7. Veřejné osvětlení: 

 

- Osvětlení nových přístupových komunikací bude provedeno rozšířením 
stávajícího veřejného osvětlení pomocí ocelových stožárů o výšce 6m, 
případně využitím podpěrných bodů nově budovaných sítí NN.  

 

d) 2.8. Nadřazená soustava VVN: 

 

Koridor pro umístění stavby E14 (ZÚR Pk) - nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Velké 
Opatovice - TR Konice. 

V jižní části katastrálního území Jaroměřic probíhá stávající trasa vrchního vedení 
2x110kV. V ZÚR Pk se plánuje zlepšení kapacity nadřazené rozvodné sítě. Z tohoto 
důvodu je nutno zajistit vymezení a územní ochranu koridoru v souběhu se 
stávajícím vedením v šířce 200m.  
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d) 3. Vodní hospodářství 

 

 

d) 3.1. Zásobování vodou 
 

 

Koncepce:   

 Vydatnost stávajících zdrojů – Klučanina, Červená Skála a Reifova Pila i 
kapacita stávajících vodojemů -  Za Dvory , Hejk a Nový Dvůr pokryje současnou i 
plánovanou potřebu vody pro řešené území obce Jaroměřice (doporučení: výstavba 
VDJ pro vyšší tlakové pásmo – Třešinky).    

 Je potřeba provést vyhlášení 1. ochranných pásem vodních zdrojů včetně 
jejich oplocení a zabezpečení. U zdroje Červená Skála se jedná o revizi OP. 
Respektovat OP vodního zdroje ŠUBÍŘOV.   

 Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci Jaroměřice je rozdělený do 
dvou tlakových pásem zůstane zachován i do budoucna. Na stávajících vodovodních 
řadech bude prováděna běžná údržba, případně výměna potrubí. Uvažovanou 
zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající vodovodní 
síť. Rozvody vody v zastavitelném území jsou řešeny pokud možno v rámci 
veřejných prostranství a ploch pro dopravu.  

 Stávající systém gravitačního zásobování vodou v obci Nový Dvůr zůstane 
zachován.  

Napojení rozvojových  ploch Z1, Z2 a P2 bude řešeno nadále  z  přívodního řadu od 
Reifovy pily. 

 Dále je nutné vyřešit zneškodňování odpadních vod v obci Šubířov tak, aby 
nedocházelo   k ohrožování významných zdrojů pitné vody Klučanina a Červená  
Skála.  

 

 

d) 3.2 Kanalizace a čištění odpadních vod 
 

  

Koncepce:   

  Stávající systém odkanalizování v obci Jaroměřice zůstane zachován. 
Současná kapacita stávající ČOV 1273 je dostatečná i pro napojení rozvojových 
ploch i obce Nový Dvůr.  

 Část kmenové stoky,  v zastavěném území vedoucí podél Úsobrnského 
potoka, bude rekonstruována. 

Je nutné provést důsledné oddělení srážkových vod z extravilánových 
problémových území a jejich odvedení mimo jednotnou kanalizaci (doporučení: 
rozdělení dešťových a splaškových vod i z ploch stávající zástavby na jižním okraji 
obce – od čp.141 směrem k Vrchnímu (Crhovu) Mlýnu). Rozvojové plochy budou 
odkanalizovány oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odváděny do jednotné 
kanalizace.   
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 Pro zneškodnění splaškových vod z lokality U nádraží a rozvojových ploch Z1, 
Z2 a P2 je navržena oddílná splašková kanalizace zakončená lokální čistírnou 
odpadních vod , variantně lze řešit převedením splaškových vod na ČOV Jaroměřice.  

 

Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských 
staveb bude přednostně zneškodňována vsakem na pozemku. Zneškodňování 
nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů a ploch výrobních 
staveb bude přednostně řešeno vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody 
budou čištěny a dále zneškodňovány v souladu s platnou legislativou. 

 

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  

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

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

 

 

 Zneškodňování odpadních vod v obci Nový Dvůr lze řešit vybudováním nové 
splaškové kanalizace a odvedení splaškových vod na nově vybudovanou lokální 
ČOV variantně dvěma způsoby.  

 

1. Vybudováním nové splaškové kanalizace a převedení splaškových vod do 
kanalizačního systému  obce Jaroměřice.  

2. Uvedením předčistících zařízení a stávající srážkové kanalizace do souladu 
s platnou legislativou , popř. vybudováním dočišťovací nádrže na stávajícím 
systému kanalizace před zaústěním do recipientu.    

      

 

d) 3.3 Vodní toky a plochy 

 

Koncepce:   

 V řešeném území je navrženo několik vodních ploch. Jedná se o rybníky u 

Podhájského Mlýna, u Crhova Mlýna (Vrchní mlýn) a rybník v lokalitě Suchý Dvůr.   

 Dále jsou v návrhu vymezené, ve východní a jižní části správního území 
ohroženého erozními splachy,  plochy pro suché poldry. Jedná se o dva poldry 
v lokalitě  Suchý dvůr, Podhájský Mlýn a  poldr u Crhova Mlýna.   (Vrchní Mlýn) 
Vodní plocha v lokalitě Rybníky Z15 bude mít částečné trvalé nadržení vody a bude 
součástí protipovodňové ochrany obce. 

 Pro návrhové období nejsou plánovány úpravy vodních toků.  
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 Podél toku Úsobrnského potoka  je nutno respektovat inundační území 
zaplavované  při průchodu velkých vod. Nová výstavba je v tomto území  nežádoucí 
a může být silně omezena i zakázána.   

 Zmírnění povrchového odtoku ze svažitých území ve východní části  řešeného 
území nad obcí Jaroměřice a Nový Dvůr je třeba řešit v rámci  komplexních 
pozemkových úprav a obhospodařování pozemků . 

 Rozvojové lokality  je nutné řešit  takovým způsobem,  aby odtokové poměry z 
povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě   jako před 
ní , aby nedocházelo  ke zhoršování odtokových poměrů  na Úsobrnském potoce. 

 Podél Jevíčky je nutno respektovat stanovené záplavové území. 

 

 

d) 4. Zásobování plynem 

 

Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL regulační stanice. Řešeným územím 
prochází VTL plynovod. Sídlo Nový Dvůr je napojeno na STL plynovod z ÚSOBRNA. 
ÚP respektuje stávající plynárenská zařízení. 

 

Navržené rozvojové lokality navrhuje ÚP připojit na stávající STL rozvody plynu dle 
individuelních požadavků. 

 

 

d) 5. Telekomunikace 

 

V řešeném území se nachází telekomunikační zařízení, telekomunikační vedení, 
rádiové směrové a dálkové kabely, které je nutno respektovat vč. ochranných 
pásem. Tato zařízení jsou zakreslena v koordinačním výkrese ÚP. 

Vysílač a zařízení radiových směrových spojů je umístěno na Hoře Kalvárii. 
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e) Koncepce uspořádání krajiny vč. vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, 
dobývání nerostů. 

 

e) 1. Koncepce uspořádání krajiny - vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití 

 

e) 1.1. Plochy přírodní - NP 

 
 Vymezení ploch 

- Plochy tvořené ekologickou kostrou území, dominantní je ochrana přírody a 
krajiny, lidské činnosti jsou zde minimalizovány. 

- V řešeném území jsou do této zóny zahrnuty funkční části prvků systému 
ekologické stability. 

- Slouží k územní ochraně chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a prvků územního systému ekologické stability 

 

 Přípustné využití 

 zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou 
existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu 
ochrany přírody a krajiny,  

 zásahy a opatření v zájmu ochrany mimoprodukčních funkcí lesa,  

 obhospodařování zemědělských pozemků citlivým způsobem 

 produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa, 

 výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro 
obhospodařování zemědělských a lesních pozemků, 

 výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu 
by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci, 

 úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem. 

 

 Nepřípustné využití 

 nová výstavba včetně staveb jednoduchých, dočasných a drobných 
podléhajících územnímu a stavebnímu řízení, kromě uvedených výjimek 

 zřizování hřišť a sportovních zařízení, 

 výstavba staveb pro pobytovou rekreaci včetně zahrádkářských chat, 

 zřizování tábořišť a kempů, skladovacích a odstavných ploch, 

 oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa 
a vodních zdrojů, 

 těžba nerostných surovin, narušování půdního krytu 
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 meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či 
mimoprodukčních funkcí lesa, 

 změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody, lesa 
a protipovodňových opatření,  

 změny druhů pozemků na ornou půdu, zahrady, sady, chmelnice, vinice,  

 trvalé nebo dočasné vynětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, při 
obnově lesních porostů, zakládání porostů nevhodné druhové skladby a 
monokulturního charakteru, 

 ukládání odpadů, 

 terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní 
poměry, 

 scelování a dělení pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a 
krajiny či ochrany lesa, 

 zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací i 
pěšin, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny, 

 činnosti, které by mohly vést ke změně krajinného rázu. 

  

 

e) 1.2. Plochy smíšené nezastavěného území - NSpz a NSpl  
 

NSpz  - přírodní a zemědělské   

NSpl  - přírodní a lesní 

 

 Vymezení ploch 

- Plochy s polyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně 
dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s 
hospodářským využíváním.  

- V řešeném území jsou do této zóny zahrnuty evidované významné krajinné 
prvky, údolnice vodních toků v návaznosti na prvky systému ekologické 
stability krajiny, dále plochy s pestrou mozaikou kultur v členitém terénu a 
svažité partie,  které jsou z důvodů protierozních zatravněny nebo navrženy 
k zatravnění či zalesnění, potenciálně rekreační zázemí.  

- Slouží k vymezení ploch mimo urbanizované území, kde není nutné stanovit 
dominantní činnost. Přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s 
hospodářským využíváním.  

  

      Přípustné využití 

 výstavba účelových komunikací,   

 výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na 
těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na 
jejich realizaci. 

 výstavba pro zemědělskou prvovýrobu - doplňková účelová výstavba. 

 realizace protipovodňových opatření a zalesnění 

 rybníky přispívající ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. 

 oplocené obory pro chov lesní zvěře 
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Nepřípustné využití 

 nenávratné poškozování půdního povrchu, 

 zneškodňování odpadů,  

 změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody, 
ochrany lesa a protipovodňové ochrany 

 provádění terénních úprav značného rozsahu s výjimkou protipovodňových 
opatření 

 výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny 
(včetně staveb pro individuální rekreaci a trvalé bydlení). 

 

 

 

 

e) 1.3. Plochy lesní - NL 

 

 Vymezení ploch 

- Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci lesní 
produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Do této zóny jsou zařazeny 
zbývající plochy lesního půdního fondu 

 Přípustné využití 

 lesnická  produkce na lesním půdním fondu včetně intenzivních forem, 

 výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení lesnické produkce 
(závlahy, odvodnění, apod.)  

 výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních 
zemědělských kultur (lesnické školky, oplocenky lesních kultur, posedy,..)  

 úpravy vodního režimu v souladu s obecnou ochranou přírody a krajiny, 

 údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních 
plochách, 

 výstavba účelových komunikací,   

 výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na 
těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na 
jejich realizaci. 

 úprava pěstebních opatření na lokalitě K1 Hora Kalvárie s cílem obnovení 
původních výhledů z této hlavní krajinné dominanty. 

 

 Nepřípustné využití 

 ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby pro 
individuální a hromadnou rekreaci), 

 ukládání odpadů, 
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e) 1.4. Plochy zemědělské - NZ 
 

 Vymezení ploch 

- Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkce 
zemědělské, které nejsou limitovány jinými funkcemi. 

- Do této zóny je zařazena převažující střední a západní část území katastru 
obce, zemědělsky intenzivně využívaná. 

- Slouží k intenzivní zemědělské výrobě nebo jako udržovaná rezerva pro tuto 
funkci, s žádoucím doplněním liniových stabilizujících prvků. 

 

 Přípustné využití 

 zemědělská prvovýroba na zemědělském půdním fondu včetně 
intenzivních forem, 

 výstavba pro zemědělskou prvovýrobu – doplňková účelová výstavba 
(polní hnojiště, zařízení pro skladování siláže, pastevní areály, letní 
přístřešky a zařízení pro odchov dobytka, seníky, apod.)  

 výstavba zařízení a realizace opatření pro udržení zemědělské produkce 
(závlahy, odvodnění, apod.) a výstavba a realizace opatření na ochranu 
zemědělského půdního fondu (např. protierozní opatření, výsadby zeleně), 

 výstavba zařízení a objektů potřebných pro pěstování speciálních  

zemědělských kultur (vinice, intenzivní ovocné sady), včetně oplocení 
těchto ploch, 

 realizace pastevních areálů, komerčního chovu zvěře, včetně oplocení 
těchto ploch, 

 pěstování biomasy, 

 scelování a dělení pozemků za účelem lepší organizace zemědělského 
půdního fondu, 

 úpravy vodního režimu v souladu s protipovodňovou ochranou a obecnou 
ochranou přírody a krajiny, 

 údržba a opravy vodohospodářských objektů na vodotečích a vodních 
plochách, 

 výstavba účelových komunikací,   

 výstavba inženýrských sítí včetně nezbytných technických zařízení na 
těchto sítích, jejichž trasování mimo zónu by neúměrně zvýšilo náklady na 
jejich realizaci. 

  

Nepřípustné využití 

 ostatní stavby mimo stavby přípustné (nepřípustné jsou i stavby 
fotovoltaických a větrných elektráren, stavby pro trvalé bydlení, 
individuální a hromadnou rekreaci), 

 ukládání odpadů, 

 umísťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské 
obhospodařování nebo by narušovaly organizaci půdního fondu. 
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e) 1.5. Plochy smíšené nezastavěného území – rekreační nepobytové a 
sportovní – NSrs 

 

 Vymezení ploch 

- plochy kynologického cvičiště v lokalitě Pod hájem 

 

 Přípustné využití 

 zemědělsky obhospodařované pozemky  

 zachování přírodního stavu stávající zeleně   

 vodní plochy a toky 

 nezbytné plochy, liniové stavby a objekty technického vybavení 

 stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 Stavebního zákona 

 

 Podmínečně přípustné využití 

 obslužné a manipulační plochy, přístupové a účelové komunikace za 
podmínky nenarušení zájmů ochrany přírody a krajiny ve vztahu k 
sousednímu biocentru BC XIX 

  

Nepřípustné využití 

 

 

 

 

e) 2. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

V návrhu Územního Plánu jsou respektovány podmínky ochrany systému 
ekologické stability.  

Do řešeného území zasahují prvky vyššího významu, ve východní části katastru 
prochází nadregionální biokoridor K 92, typ bučinný, s ochrannou zónou upřesněnou 
dle konkrétních podmínek, s vloženými lokálními biocentry (LBC VI,VII,VIII,IX). 

 

Lokální ÚSES byl v zájmovém území vymezen lokálními biokoridory procházejícími 
zejména podél potoků -  Šubířovského (LBK 4), Úsobrnského (LBK 5), Jevíčky (LBK 
8,9) a Malonínského (LBK 10), dále lesními komplexy (LBK 1, 2, 3) ve východní části 
katastru a komplexem Háj (LBK 6) a dále podél severní hranice katastru (LBK 7). Na 
trasách je umístěno 8 lokálních biocenter (XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII). 

Převážná část prvků ÚSES je funkčních, bezbariérových, zkvalitnění  předpokládá 
zajištění odpovídající druhové skladby dřevin při obnově porostů. Nefunkční úseky 
biokoridorů budou založeny formou zatravnění, zalesnění či revitalizačním opatřením 
na toku. 

ÚSES byl doplněn interakčními prvky v podobě polních cest a drobných údolnic, 
které jsou navrženy k obnově formou ozelenění či zatravnění.  
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e) 3. Prostupnost krajiny 

 

Stávající nedostatečná prostupnost krajiny je řešena částečně obnovou polních 
cest včetně doplnění doprovodné zeleně. Upřesnění obnovy cestní sítě v krajině 
bude řešeno v rámci komplexních pozemkových úprav.   

   

e) 4. Protierozní opatření 

Protierozní opatření ve svažitých partiích zejména nad zastavěným územím obce 
a v údolnicích byly řešeny v PD „Obnova ekologické stability krajiny v povodí 
Jevíčky“ (Doc.Ing.Jan Lacina CSc. ,Brno, 2008). Navržena jsou formou zatravnění 
pozemků v nivách vodotečí z důvodů infiltračních a jako ochrana proti smyvům  či  
půd zamokřených, dále formou zatravnění, zalesnění či převedení na sad svažitých 
půd, vymezení ploch pro vodní nádrže k posílení retence. Větrnou erozi na 
rozsáhlých blocích orné půdy doporučeno zmírnit výsadbou liniové zeleně – 
větrolamů. Rizika vodní a větrné eroze je nutno dále omezovat vhodnými způsoby 
obhospodařování zemědělské půdy. 

 

e) 5. Ochrana před povodněmi 

 Viz též bod d) 3.3. Vodní toky a plochy. 

Pro snížení nebezpečí povodní jsou navrženy suché poldry (celkem 6 poldrů): Suchý 
dvůr - horní, Suchý dvůr - dolní, U Podhájského mlýna, U Crhova mlýna a vodní 
plocha u Crhova mlýna - lokalita Z15. Dále jsou navržena protierozní opatření. 

 

 

e) 6. Rekreace 

 

Řešené území se nachází v krajině vhodné k rekreaci. Pro tyto účely ÚP 
navrhuje plochy pro rekreaci - zahrádkové osady v lokalitě Suchý dvůr, v bývalé 
cihelně a v lokalitě pod Horou Kalvárií. 

Bývalé koupaliště  u nádraží je navrženo k rekonstrukci. 

K rekreaci lze též využít stávající trvale neobydlené chalupy. 

ÚP vymezuje cyklistické a pěší trasy a navrhuje úpravu zalesnění vrcholové partie 
Hory Kalvárie s cílem obnovení výhledů. 

 

 

e) 7. Dobývání nerostů 

 

V řešeném území ÚP nenavrhuje žádné lokality, které by byly v geologicky 
nestabilním nebo poddolovaném území. V zájmovém území nejsou tyto lokality 
evidovány. 
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ÚP respektuje ochranu a využití nerostného bohatství a tudíž neohrozí vytěžitelnost 
všech dále uvedených zásob: 

 

 Ložisko nerostných surovin - lokalita č. 3030900 (stavební kámen) Jaroměřice - 
Chornice - Šubířov 

 Chráněné ložiskové území č. 03090000 Jaroměřice I. 
 Dobývací prostor (těžený) Jaroměřice č. 70951. 
 Dobývací prostor Chornice č. 700861. 
 

Všechny lokality jsou zakresleny v koordinačním výkrese. 

 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

 

V ÚP jsou navrženy funkční plochy - plochy s rozdílným způsobem využití. V území 
lze obecně umisťovat stavby, nebo provádět jejich změny, pouze pokud je jejich 
funkce v souladu s navrženým způsobem využití. 

 

 BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH - BH 
 

Hlavní využití: Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu. 
 

Přípustné využití: 

- Související občanské a kulturní vybavení a služby   

- Ubytovny a sociální bydlení 

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a hromadných garáží pro 
osobní auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Plochy zeleně. 

  

Nepřípustné využití:  

- Obchodní prodej o výměře větší než 50 m2.. 

- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

- Bytové domy mohou mít max. 3 nadzemní podlaží, střecha šikmá. 
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 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ - BV 

 

Hlavní využití:  

Plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení 
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 
 

Přípustné využití:  

- Související občanské vybavení 

- Stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu a pohodu bydlení ve vymezené ploše 
(např. též některé druhy malovýroby), jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

- Vedení nezbytných komunikací vč. odstavných stání a garáží pro osobní auta. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Plochy zeleně. 
 

Nepřípustné využití: 

- Obchodní prodej o výměře větší než 50m2. 

- Garáže pro nákladní auta a autobusy. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Rodinné domy budou mít max 2 nadzemní podlaží. 

U lokalit Z4, Z6, Z7 a P1 je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie, 
která vyhodnotí i případné hlukové zatížení.    

 

 REKREACE - ZAHRÁDKOVÉ OSADY - RZ 

 

Hlavní využití: 

Plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty", pro 
které jsou stanoveny prostorové regulativy. 

 

Přípustné využití: 

- Stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rekreací např. veřejná prostranství 

- Rekreační louky 

- Související dopravní a technická infrastruktura 

- Plochy zeleně 

- Zemědělská malovýroba 

- Přírodní koupaliště  

Nepřípustné využití: 

- Veškeré stavby, které jsou neslučitelné s rekreačními aktivitami. 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Nové stavby budou mít max výšku od upraveného terénu 6m a zastavěnou plochu 
max. 40 80 m2. Mohou být podsklepené s podkrovím, střecha šikmá. 

U lokality Z23 musí chaty respektovat OP lesa. 
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 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - OV 

Hlavní využití: 

Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - slouží např. pro vzdělání a 
výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. 

 

Přípustné využití: 

Občanská vybavenost s doplňkovým (nepřevažujícím) komerčním využitím. 

Pohotovostní byty, související dopravní a technická infrastruktura, plochy zeleně. 

 

Nepřípustné využití: 

Převážně komerční občanská vybavenost. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Výška objektů max. 2 podlaží s výjimkou již stojících objektů. 

 

 

 

 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM 

Hlavní využití: 

Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. 

- pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností  na 
těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje životní prostředí (ŽP) na 
sousedních plochách nad přípustné normy pro obytné zóny. 

 

Přípustné využití: 

- Související dopravní a technická infrastruktura. 

- Dílna pro komerční využití nenarušující ŽP na sousedních plochách 

- Sklady 

- Plochy zeleně 

- Stávající řadové garáže 

- Pohotovostní byty, byty majitelů. 

 

Nepřípustné využití: 

Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Výška objektů max. 2 podlaží s výjimkou již stojících objektů. 
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 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ - OS 

 

Hlavní využití: 

Plochy pro tělovýchovu a sport. 

 

Přípustné využití: 

- Související doplňkové komerční využití. 

- Související dopravní a technická infrastruktura. 

- Plochy zeleně. 

- Pohotovostní byty. 

 

Nepřípustné využití: 

Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Výška objektů max. 2 podlaží. 

 

 

 

 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY - OH 

 

Hlavní využití: 

Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť. 

 

Přípustné využití: 

- Stavby související s hlavním využitím. 

- Plochy zeleně 

 

Nepřípustné využití: 

Veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Stavby budou přízemní, střecha šikmá. 

 

 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV 

 

Hlavní využití: 

Plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci (místní 
komunikace a plochy pro dopravu v klidu). 
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Přípustné využití: 

- Veřejná zeleň, městský mobiliář. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Kašny, fontány. 

- Autobusové zastávky. 

 

Nepřípustné využití: 

- Komerční využití, které narušuje nad přípustnou mez životní prostředí v 
sousedních obytných zónách. 

 

 

 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ - ZV 

 

Hlavní využití: 

Významné plochy zeleně v sídle většinou parkově upravené a veřejně přístupné. 

 

Přípustné využití: 

- Městský mobiliář. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Související stavby dopravní infrastruktury. 

- Vodní plochy a vodní toky, fontány. 

 

Nepřípustné využití: 

Veškeré stavby mimo přípustné využití.  

 

 

 ZELEŇ - SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ - ZS 

 

Hlavní využití: 

Plochy většinou soukromé zeleně v sídle obvykle oplocené, zejména zahrady, které 
v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch. 

 

Přípustné využití: 

Doprovodné stavby ploch bydlení. 

 

Nepřípustné využití: 

Veškeré stavby mimo přípustné využití. 
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 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ - DS 
 

Hlavní využití: 

Pozemky silnic II. a III. třídy a místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných 
ploch vč. pozemků na kterých jsou zahrnuty součásti komunikace. 

Dopravní zařízení a dopravní vybavení, čerpací stanice pohonných hmot vč. 
obvyklého příslušenství.  
 

Přípustné využití: 

- Doprovodná a izolační zeleň 

- Stavby technické infrastruktury 
 

Podmíněně přípustné využití:  

- Autobusové zastávky 

- Odstavná stání pro osobní auta - vyznačená parkoviště 

- Odstavná stání pro nákladní auta a autobusy - vyznačená parkoviště 
 

Nepřípustné využití: 

Odstavování nepojízdných aut a vraků. 

 

 

 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ - DZ 
 

Hlavní využití: 

Plochy drážní dopravy - obvod dráhy, pozemky a zařízení pro drážní dopravu. 

Provozní budovy, nástupiště. 
 

Přípustné využití: 

- Izolační a doprovodná zeleň. 

- Stavby technické infrastruktury. 

- Stavby logicky související s drážní dopravou: např. uhelné sklady, parkoviště pro 
cestující. 

 

 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - TI 
 

Hlavní využití: 

Plochy vedení a zařízení technické infrastruktury (vodovody, čerpací stanice, 
vodojemy, kanalizace, ČOV, energetické sítě, telekomunikace).  
 

Přípustné využití: 

- Izolační a doprovodná zeleň. 

- Stavby potřebné pro zajištění provozu a údržby technické infrastruktury. 
 

Nepřípustné využití: 

Veškerá stavební činnost narušující hlavní využití. 
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 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL - VL 

 

Hlavní využití: 

Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, technologický park, výrobní služby, 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. 

 

Přípustné využití: 

- Skladové areály a komerční činnost nerušící sousední plochy. 

- Plochy zeleně. 

- Plochy dopravní a technické infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití: 

- Činnost při které negativní vliv nad přípustnou mez přesahuje hranice areálu. 

- Umisťovat fotovoltaické panely na terén. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Nové stavby budou mít max. 2 podlaží, výška římsy max. 10m nad upraveným 
terénem. Plocha Z10 bude oddělena od bydlení izolační zelení. 

 

 

 

 VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA - VZ 

 

Hlavní využití: 

Plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby a přidružené drobné 
výroby. 

 

Přípustné využití: 

- Stavby související dopravní a technické infrastruktury. 

- Izolační zeleň. 

 

Nepřípustné využití: 

- Stavby pro bydlení mimo pohotovostní byty majitelů a zaměstnanců. 

 

Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu: 

Areály zemědělské výroby budou opatřeny izolační zelení  

Negativní vlivy z výroby nad přípustnou mez nesmí zasáhnout sousední chráněné 
stavby. 
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 ZELEŇ - OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ -  ZO 

 

Hlavní využití: 

Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech. 

 

Přípustné využití: 

- Stavby technické a dopravní infrastruktury. 

 

Nepřípustné využití: 

Jakékoliv stavby, které by narušily hlavní využití. 

 

 

 

 ZELEŇ - PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU - ZP 

 

Hlavní využití: 

Plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu a veřejně přístupné. 

 

Přípustné využití: 

- Stavby technické a související dopravní infrastruktury. 

- Vodní plochy a prvky, vyznačené poldry. 

- Městský mobiliář. 

 

Nepřípustné využití: 

Veškeré stavby mimo přípustné využití. 

 

 

 

 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - W 

 

Hlavní využití: 

Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 

 

Přípustné využití: 

Stavby související s provozem a údržbou vodních ploch a toků. 

Rekreační rybníky přispívající ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.  

 

 Nepřípustné využití: 

Veškeré stavby mimo stavby přípustné. 
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 PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - NEZASTAVITELNÉ -  NT 

 

Hlavní využití: 

Zpravidla nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven. 

 

Přípustné  využití: 

-     Související dopravní a technická infrastruktura a další nezbytné zařízení těžby. 

-     Plochy zeleně a vodních toků. 

 

Nepřípustné využití: 

- Veškeré stavby mimo přípustné využití. 

 

 

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

A. Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění 
předkupního práva. 

 

Veřejně prospěšné stavby (VPS) 

 

OZN.:  NÁZEV: 

WD 1 VD 1 Úprava průtahu silnice III. tř. směr Šubířov v centru obce. 

WD 2 VD 2 Koridor pro obchvat Jevíčka (část), silnice II/372, šíře 180m   (mimo 
   plochu vymezenou pro VL). 

 

Veřejně prospěšná opatření     

 

WK 1  VK 1 Z 15 Retenční nádrž u Crhova mlýna (protipovodňová) 

WR 1  VR 1 Suchý poldr Suchý dvůr - horní 

WR 2  VR 2 Suchý poldr Suchý dvůr - dolní 

WR 3 VR 3 Suchý poldr u Podhájského mlýna 

WR 4  VR 4 Suchý poldr U Crhova mlýna. 

WR 5 VR 5 Protierozní opatření Suchý dvůr jih - horní. 

WR 6 VR 6 Protierozní opatření Suchý dvůr jih - dolní. 

 

VU 1 Nadregionální biokoridor K92 (K82 – Vojenský – dle ZÚR Pk U12) 
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B. Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění. 

 

 

VA 1  Asanace č.p. 218 (úprava silnice III. tř. v centru obce).  

VT 1            Koridor pro VPS E14, nadzemní vedení 2x110kV TR Velké Opatovice - 
TR Konice. Zajištění koridoru pro ochranné pásmo vedení (OMEZENÍ 
vlastnického práva), šíře 400m.  

 

 

 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, 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.  

 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JAROMĚŘICE 

 

1. Veřejně prospěšné stavby (VPS) 

 

 

Stavby dopravní infrastruktury: 

 

Kód:      WD 1 

Název VPS:    úprava průtahu silnice III. třídy směr Šubířov v 
     centru obce. 

Pozemky v KN:   2807/7, 97, 9/2. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WD 2 

Název VPS:    koridor pro obchvat Jevíčka II/372, šíře 180m. 

     (mimo plochu vymezenou pro VL). 

Pozemky v KN:   3569/1, 3570, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587,  
     3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3568, 3607, 3608, 
     3609, 3571, 3567, 3574, 3576, 3622, 3623, 3624, 
     3628, 3649, 3650, 3651, 3652, 3631, 3659, 3660. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 
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2. Veřejně prospěšná opatření (VPO)      

 

Protipovodňová opatření: 

 

 

Kód:      WK 1       

Název VPO:          Retenční nádrž u Crhova mlýna. 

Pozemky v KN:   2368/18, 2370/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Zvyšování retenčních schopností území: 

 

Kód:      WR 1 

Název VPS:    Suchý poldr Suchý dvůr - horní. 

Pozemky v KN:   298/6. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 2 

Název VPS:    Suchý poldr Suchý dvůr - dolní. 

Pozemky v KN:   234/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 3 

Název VPS:    Suchý poldr u Podhajského mlýna. 

Pozemky v KN:   2106/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 4 

Název VPS:    Suchý poldr u Crhova mlýna. 

Pozemky v KN:   2109/4, 2118, 2798/2, 2153. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 5 

Název VPS:    protierozní opatření Suchý dvůr jih - horní. 

Pozemky v KN:   2457/1, 2501, 2502, 2571, 2500, 2512/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 

 

Kód:      WR 6 

Název VPS:    protierozní opatření Suchý dvůr jih - dolní. 

Pozemky v KN:   2457/1, 2471, 2500, 2512/1. 

Předkupní právo ve prospěch: OBEC JAROMĚŘICE 
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i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k 
němu připojené grafické části. 

 

Počet listů textové části návrhu ÚP celkem: 42. 

Počet výkresů návrhu ÚP celkem: 5 4 

 

 

k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 
 

ÚP vymezuje tyto územní rezervy se kterými je třeba počítat: 

 

R1 územní rezerva pro rodinné domy Nový dvůr. 

 

- provádění změn v ploše území rezervy nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky 
znevýhodnit budoucí umístění staveb (včetně staveb souvisejících), pro kterou je 
plocha územní rezervy vymezena. 

 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií (ÚS) podmínkou pro 
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti. 

 

 ÚS U hřiště - rodinné domy. Lokalita Z4. 
 ÚS Jaroměřice jih - rodinné domy. Lokalita Z6. 
 ÚS Panský dvůr - rodinné domy. Lokalita P1. 

 

Územní studie je třeba pořídit v potřebném předstihu před zahájením výstavby 1. 
rodinného domu v příslušné lokalitě tak, aby tento dům mohl být umístěn podle ÚS. 

 

- územní studie bude řešit zejména:  

- základní členění území na stavební parcely  

- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  

- stanovení zásad plošného a prostorového uspořádání  

- vymezení ploch veřejných prostranství min. v rozsahu dle platné legislativy 

 

- lhůta - pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:  

 

- do 10 let od nabytí účinnosti změny č.1 územního plánu 
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m) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 
stavebního zákona 

 

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření 

 

 

m n) Vymezení architektonicky a urbanisticky 
významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentce jen 
autorizovaný architekt. 

 

Přestavbová lokalita P1 v sousedství tvrze se nachází v urbanisticky i 
architektonicky významném místě panského dvora. 

 

Architektonickou část projektové dokumentace na rodinné domy v lokalitě P1 může 
vypracovávat jen autorizovaný architekt. 

 

 

 

 

 

Září  2012 

 

Leden 2019          
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p) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 28. 11. 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 28. 11. 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 74 stran  

- grafická část odůvodnění obsahuje: 

Příloha č. 6 – Koordinační výkres     

Příloha č. 7 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

 

 

 

POUČENÍ 

 

 

Proti Změně č.1 ÚP Jaroměřice vydané formou opatření obecné povahy nelze dle 
ustanovení  § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

  ………..……………………………….….           ………………..……………………………. 

              Mgr. Iveta Glocová                 Stanislav Kosík 

          starosta         místostarosta 


