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A I. TEXTOVÁ ČÁST 

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Obec Rychnov na Moravě je obec v Pardubickém kraji  a v současné době leží mimo hlavní 
dopravní koridory, což má také vliv na možnosti jejího rozvoje.  
Obec je součástí mikroregionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, který je charakterizován 
docela dobrými přírodními podmínkami a s ohledem na jeho malou velikost také 
rozmanitostí.  
Obec je začleněna do území obce s rozšířenou působností v Moravské Třebové. 
Řešené území je tvořeno  katastrálními  územími  Rychnov na Moravě. Katastrální rozloha je 
2357 ha. Průměrná nadmořská výška je 355 m n.m.  Zastavěné území obce je vymezeno na 
podkladě aktuálních map předaných pořizovatelem a digitálně zpracovaných v r. 2016. 
Zastavěné území obce bylo zpracovatelem vymezeno na základě aktuálního metodického 
doporučení a ověřeno v terénu  k datu 31.5. 2018 v souladu s platnou legislativou a je 
vyznačeno ve všech grafických přílohách mimo širších vztahů. 
 
Základní identifikace území  :  
název Kód základní 

územní jednotky  
Název ZSJ Počet částí  Počet katastrů 

Rychnov na 
Moravě  

578 711 Rychnov na 
Moravě  

1 1 

 

b)  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE  JEHO HODNOT 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

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

Hlavní cíle rozvoje představuje konkrétně: 

− zachovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení 
− stabilizovat a rozvíjet hlavní sídlotvorné funkce : bydlení, veřejnou infrastrukturu a 

dopravu  
− silnice III/36810 a III/36811 s OP silnice  
− chránit a rozvíjet  veřejná prostranství v obci 
− chránit nemovité kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních 

památek  
− chránit  objekty vykazující architektonické  hodnoty  
− zachovat a rozvíjet prostupnost zástavby pro pěší 
− prostorovými regulativy chránit měřítko zástavby v rámci celé obce , které se 

zachovalo ve značném rozsahu 
− nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajině 
− chránit stávající vzrostlé stromy, tvořící významný urbanistický prvek v krajině 
− intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro drobnou výrobu a 

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

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

Je třeba respektovat tyto  stávající limity využití řešeného území 

− Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy. Z tohoto důvodu 
je nutno respektovat podmínky stanovené pro toto území – v případě jakýchkoliv 
zemních  stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území obce je investor 
povinen již v období přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného  
archeologického průzkumu s institucí oprávněnou k provádění těchto průzkumů. 

− V řešeném území jsou  chráněny   kulturní památky zapsané ve státním seznamu 
nemovitých kulturních památek, které je třeba chránit.  

− Na řešeném  území se  nachází památky místního významu, které jsou součástí 
architektonického dědictví obce a je nutné je respektovat a chránit rovněž i historicky 
rostlou půdorysnou kompozici obce.  

− OP lesa -  vzdálenost 50 m od okraje lesa 
− silnice III/36810, III/36811 včetně OP 
− koridor plavebního kanálu D-O-L ( územní rezerva v území) 
− ochranné pásmo letiště 
− ochranné pásmo radaru PVO Polička  
− technická infrastruktura včetně OP  
− sesuvná území 
− ÚSES – lokální, regionální i nadregionální včetně ochranné zóny NRBK K93 
− záplavové území Q100 a záplavové území zvláštní povodně pod vodním dílem 
− kromě lesů hospodářských i lesy zvláštního určení 
− registrované   VKP 

− migračně významné území 

− Evropsky významná lokalita  (EVL) Rychnovský vrch – NATURA 2000 

− Přírodní památka Rychnovský vrch 

 

Architektonické a urbanistické hodnoty v území 

Na území obce se nacházejí  nemovité kulturní památky zapsané ve státním seznamu  
nemovitých kulturních památek. 

Na řešeném  území se  nachází  rovněž památky místního významu, které jsou součástí 
architektonického dědictví obce a je nutné je respektovat.  

Území obce je považováno za území s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv 
zemních stavebních prací a úprav terénu na katastrálním území je investor povinen již 
v období přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického 
průzkumu s institucí oprávněnou k provádění těchto průzkumů. 

Je třeba chránit centrum obce – náves  s výraznou dominantou kostela Sv. Mikuláše s celým 
areálem ohradní zdí hřbitova a křížem, rychtou a farou u křižovatky silnic.  

Obec je z hlediska typu sídla  „lánovou“  vsí . Tradiční zástavba měla podobu čtyřbokého 
uzavřeného dvorce. Doporučuje se zachovat v maximální možné míře hmotové skladby 
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usedlostí a používání tradičních materiálů. Zástavba je situována podél silnic a potoka a za 
usedlostmi pak byly vždy pole  „lány“.  

Objekty pro bydlení jsou většinou  začleněny do zeleně zahrad. V obci jsou rovněž tři areály 
zemědělské výroby, objekty občanského vybavení, sportoviště a koupaliště.  

Jednoznačně dominuje přírodní útvar Rychnovský vrch na severním úpatí s poutním místem 
Mariánskou studánkou.  

Ochrana významných prvků sídelní zeleně – zejména zeleň podél vodotečí, aleje podél 
silnic, významné solitérní zeleně, celkového krajinného rázu s prvky určujícími obraz krajiny.  
 
Přírodní hodnoty  
 
Řešené území obce leží v území Podorlické pahorkatiny  v severní části Moravskotřebovské 
kotlině, mezi městy Moravská Třebová a Lanškroun. Na východě sousedí s Lanškrounskou 
kotlinou, jejíž  pozici vymezuje řada vrchů, z nichž je nejnápadnější úzký hřbet 
Rychnovského vrchu – Přírodní památka  Rychnovský vrch.  
Řešeným územím neprochází regionální územní systém ekologické stability.  
V řešeném území obce je poměrně rozsáhlý komplex lesa ve východní části území „ 
Rychnovský les“ . V ostatní části katastrálního území jsou roztroušené lesíky uprostřed ,polí. 
Byly obhospodařovány jako selské lesy , což způsobilo jejich současnou pozměněnou  
druhovou skladbu. 
Území patří do mírně teplé klimatické oblasti MT7 , klimatických regionů 5 a 7 . Jde o regiony 
mírně teplé, mírně vlhké až vlhké.  
Rychnovský les je poměrně značně přeměněn na smrkovou monokulturu, přesto jsou zde  
cenné plochy  s vysokým zastoupením buku. 
Celé území je poměrně silně člověkem přeměněno.  Rychnovem protékají Rychnovský 
potok, který má především v jižní části zastavěného území kvalitní doprovodnou zeleň, 
Radišovský  potok  a Červený potok, který má prostor vhodný pro vybudování přírodě blízké 
nivy.  
 

c)  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ  URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ  PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 

SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 
Jednotlivé plochy se dělí na plochy stabilizované, plochy vymezené, které  jsou děleny na 
rozvojové plochy zastavitelné (Z) a   plochy přestavby  (P).  
Urbanistický návrh obce Rychnov na Moravě vychází z předpokladu vytvořit v obci 
dostatečnou prostorovou rezervu pro rozvoj obytné zástavby, pro rozvoj výroby a skladování 
a vymezení ploch pro technickou vybavenost, ochrannou a izolační zeleň. Architektura 
navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický 
výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů s převážně 
přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou. 
Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů bude třeba  vymezeným 
lokalitám , které  bezprostředně navazují na historickou zástavbu v obci. 
Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, 
javory, břízy apod. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafických přílohách územního plánu hranicí 
zastavitelné plochy. 
Rychnov je typickou kolonizační lesní lánovou vsí. Základní sídelní struktura  - velké 
usedlosti na lánech, odpovídající středověké lokaci – zůstala v podstatě zachována do 
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dnešních dnů. Méně se zachovalo z pozdější drobné chalupnické zástavby, která byla po r. 
1946 zbořena.  
Osou osídlení je Rychnovský potok, jehož tok se ze směru západ – východ pravoúhle stáčí 
k severu. Zástavby sleduje jeho tok a tvoří dvě dlouhé větve , na sebe kolmé. V místě lomu 
je centrum obce s kostelem, farou, rychtou a budovou školy.  Zemědělská výroba je 
soustředěna ve třech areálech  - na jižním okraji obce, v blízkosti středu obce  a v severní 
polovině obce. 
Poloha obce v členitém terénu  s rozsáhlými plochami lesů a luk je z hlediska životního 
prostředí dobrá. Navrženo je doplnění zeleně v zemědělsky využívané části katastru , 
dotvoření funkčního územního systému ekologické stability a úprava zeleně ve středu obce.  
Obec má ve struktuře osídlení především obytnou  a rekreační funkci. Koncepce rozvoje 
území navazuje především na stávající plochy a částečně revitalizuje  plochy zastavěné před 
válkou, kdy měl Rychnov dvojnásobnou velikost. V budoucnu může být impulsem pro rozvoj 
obce lepší napojení na dopravní infrastrukturu státu.  
 
Dále je možná výstavba uvnitř zastavěného území, za  splnění těchto podmínek: 

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

− splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
− je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

 
Zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v místech s 
vyhovujícím napojením na dopravní i technickou infrastrukturu, při respektování limitů a 
ostatních omezujících vlivů. 
V jednotlivých lokalitách změn jsou stanoveny základní parametry prostorového řešení 
zástavby. 
Obec se bude nadále rozvíjet jako sídlo s převažující funkcí obytnou a se zastoupením 
funkce výrobní i rekreační. 
Stanovením funkčního využití jakoplochy smíšené  obytné venkovské  (SV) pro pozemky 
určené k bydlení v zastavěném území a zastavitelných  plochách  zajišťuje územní plán 
podmínky pro souběžný rozvoj bydlení,  občanské  vybavenosti a drobného podnikání včetně 
drobných výrobních aktivit a zemědělské výroby. Podmínkami využití území stanovenými 
tímto územním plánem je vyloučeno zatěžování obytného prostředí od doplňujících funkcí 
nad přípustnou míru a dále vznik monofunkčních nebo plošně rozsáhlých areálů 
nesourodých s drobnou strukturou obytné zástavby. Jsou vymezeny plochy Z1 – Z 9 a 
plochy přestavby P1-  P15. 

V návrhových   plochách Z10 a Z11  pro  drobnou výrobu a skladování (VD)   je třeba  
zachovávat  měřítko a hmotu staveb i jejich prostorové uspořádání musí respektovat měřítko 
obce a okolní krajiny. 
 

Drobné výrobní aktivity uvnitř sídla budou při svém provozu respektovat prioritu obytné 
funkce. Jejich provoz nesmí mít negativní dopad na životní a obytné prostředí obytných zón. 
 
Na  návrhové ploše Z12 pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 
nad hřištěm je počítáno s komerční občanskou vybaveností, ubytováním apod.  
 
V návaznosti na plochu Z12  je vymezena plocha Z13 pro občanské vybavení – veřejnou 
infrastrukturu ( OV), pro chybějící občanskou vybavenost, např. novou MŠ.  
 
Pro obecní ČOV je vymezena návrhová plocha Z14  jako plocha technické infrastruktury-
inženýrské sítě (TI). 
 
Jsou vymezeny koridory: 
Pro dopravní infrastrukturu DI 



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 8 

- CD - D22 – koridor přeložky solnice I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice. 

Pro technickou infrastrukturu TI 
- CT – E15 a, b – koridor pro dvojité vedení ZVN 400kV Týnec – Krasíkov, Krasíkov 
– Prosenice  
 

Pro bydlení jsou na plochách uvnitř zastavěného území vymezeny plochy přestavby  
P1 -P15 jakoplochy smíšené  obytné venkovské(SV). 
 
Pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu ( OV) je vymezena plocha přestavby 
P16v části bývalého hospodářského dvora rychty. 
 
Pro rozšíření sportovních ploch je vymezena plocha přestavby P17 jako plocha občanského 
vybavení – plochy sportu a rekreace (OS).  
 
Pro možnosti rozšíření zemědělské výroby je  vymezena plocha přestavby P18 jako plocha 
výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ). Součástí této plochy je rovněž pás 
ochranné a izolační zeleně  ZO, který bude plochy výroby oddělovat od ploch bydlení.  
 
Systém zeleně je doplněn o plochy a linie zeleně, zejména smíšené krajinné a přírodní 
krajinné zeleně, okrajově plochy izolační a ochranné zeleně v rámci vymezených ploch. 
 
Územní plán prověřil doplnění systému stávající technické infrastruktury a případně navrhl 
jeho doplnění resp. rozšíření systémů inženýrských sítí do rozvojových lokalit. 
 
Územní plán vyznačuje  pro zlepšení prostupnosti území nové i obnovené cesty a vymezuje 
ostatní účelové komunikace. 
 
Upravováno a zkvalitňováno bude veřejné prostranství -stabilizované v rámci ploch PV a  
ZV. Jsou vymezeny  plochy přestavby P19, P20 a P21 jakoplochy veřejných prostranství 
– veřejné zeleně  (ZV). 
 
Je vymezena plocha změn v krajiněK1– poldr Třebařov jako zařízení pro snížení ohrožení 
území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.  
 
Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability. 
 
Plochy lesa jsou vymezeny jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití.  
 
ZASTAVITELNÉ  PLOCHY   Z1- Z14 
 

Číslo plochy:   Z 1 

Název plochy: Západní strana 

Stávající funkční využit :  TTP 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: plocha je podmíněně vhodná-nutné je 
předložení hlukové studie o nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 
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Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:  na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

    Výměra plochy: 0,67ha  k. ú.Rychnov na Moravě  

 
 

Číslo plochy:   Z 2 

Název plochy: Jižně za potokem  

Stávající funkční využit :  zahrada, TTP 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:  nejsou 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:  na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

    Výměra plochy: 0,18 ha  k. ú.Rychnov na Moravě  

 
 

Číslo plochy:   Z 3 

Název plochy: K Jezevčím dírám I. 

Stávající funkční využit :  TTP 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:  nejsou 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:  na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

    Výměra plochy: 0,91 ha  k. ú.Rychnov na Moravě  
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Číslo plochy:   Z 4 

Název plochy: K Jezevčím dírám II. 

Stávající funkční využit :  TTP 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

    Výměra plochy: 0,26ha  k. ú.Rychnov na Moravě  

 
 

Číslo plochy:   Z 5 

Název plochy: Sever nad silnicí 

Stávající funkční využit :  TTP 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:  nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

Výměra plochy:  1,71 ha  k. ú. Rychnov na Moravě  

 
 

Číslo plochy:   Z 6 

Název plochy: U hřiště 

Stávající funkční využit :  zahrada 

Navrhované funkční využit :   Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis :   plocha pro výstavbu RD 
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu:  nejsou 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 
Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod:  na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojených  stávajících  TS 

Výměra plochy: 0,38 ha  k. ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:   Z 7 

Název plochy: Severozápad 

Stávající funkční využití :  orná půda, TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky: nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií:z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,68 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 8 

Název plochy: Sever 

Stávající funkční využití :  orná půda 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 
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Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,21 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 9 

Název plochy: U Rychnovské louky  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,25 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 10 

Název plochy: Rychnovská obora  

Stávající funkční využití :  orná půda 

Navrhované funkční využití:  Plochy výroby a skladování – drobná výroba  - VD 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu  výrobních a skladových areálů 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  pás ochranné a izolační zeleně podél 
silnice  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:1,06 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 11 

Název plochy: K Mladějovu  
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Stávající funkční využití :  orná půda 

Navrhované funkční využití:  Plochy výroby a skladování – drobná výroba  - VD 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu výrobních a skladových areálů 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:1,11 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 12 

Název plochy:  Nad hřištěm II. 

Stávající funkční využití :  orná půda 

Navrhované funkční využití:  Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá 
a střední -  OM 

   Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu komerční občanské vybavenosti 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  pás ochranné a izolační zeleně  

 Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

      Výměra plochy:  0,67ha  k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    Z 13 

Název plochy:  Nad hřištěm I. 

Stávající funkční využití :  orná půda 

Navrhované funkční využití:  Plochy občanského vybavení –  veřejná infrastruktura -  
OV 

   Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu  občanské vybavenosti – veřejné ifrastruktury 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  pás ochranné a izolační zeleně  
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 Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

      Výměra plochy:0,65ha  k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 

Číslo lokality:   Z 14 

Název lokality:  ČOV  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití : Technická infrastruktura-inženýrské sítě TI 

Podrobnější popis :   Obecní ČOV  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:    ČOV je nutno výškově umístit tak, aby 
byla zachována její funkce a nebyly překročeny stanovené ukazatele znečištění ve 
vypouštěné vodě při vyšších průtocích. 

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

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice   

Zásobení el. energií: ze stávajících  přezbrojených TS 

Výměra lokality:0,23ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
KORIDOR DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  DI :  
 
Označení koridoru:    CD-D22 

Název lokality:  Koridor přeložky silnice I/ 43 
Stávající funkční využití :  orná půda, TTP,  ostatní plocha, vodní plocha, PUPFL 

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura – silniční DS 

Podrobnější popis:   Silniční těleso přeložky silnice 1. třídy  včetně OP 
    Základní podmínky ochrany krajinného rázu: nejsou 

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:   nejsou 

POZNÁMKA: 

Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu – přeložka silnice  I/43 se všemi jejími objekty  a 
souvisejícími stavbami  včetně mimoúrovňových křižovatek  a napojeními na stávající silniční síť, 
včetně úprav  a přeložek tras sítí technické infrastruktury.  

Podkladem pro vyvlastnění bude dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
DUR), ve které budou pozemky , resp. Jejich části , podléhající vyvlastnění přesně specifikovány. 
Konkrétní trasy přeložek a dalších úprav technické infrastruktury , případně vodotečí, úpravy 
skladebných prvků ÚSES a jejich křížení s trasou komunikace apod. budou upřesněny 
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v podrobnější dokumentaci- dokumentace k územnímu, resp. stavebnímu řízení.  

Výměra koridoru :100,46  ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
PLOCHY  PŘESTAVBY : 
 
V řešeném území jsou vymezeny plochy přestavby P1 – P21 
 
     Číslo plochy:   P 1 

Název plochy: Západ nad LBC 9 

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,30 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:   P 2 

Název plochy: Západ u silnice  

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,23 ha k.ú. Rychnov na Moravě  
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     Číslo plochy:   P3 

Název plochy: Proluka nad silnicí  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,25 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P4 

Název plochy: Nad silnicí u Z5 

Stávající funkční využití :  zahrada 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

     Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,14 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 5 

Název plochy: U střediska a potoka  

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  
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    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,64 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P6 

Název plochy: U hřiště 

Stávající funkční využití :  zahrada 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,19 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P7 

Název plochy: Proluka nad hřbitovem  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 
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Výměra plochy:0,11 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P8 

Název plochy: U prodejny  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,17 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P9 

Název plochy: U potoka I. 

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,14 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P10 

Název plochy: U potoka II.  

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 
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Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,37 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P11 

Název plochy: Proluka  

Stávající funkční využití :  zahrada 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy: 0,11ha  k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P12 

Název plochy: Pod Remízky I. 

Stávající funkční využití :  zahrada 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  
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Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,17 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P13 

Název plochy: Pod Remízky II.  

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,28 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P14 

Název plochy: Pod koupalištěm  

Stávající funkční využití :  zahrada, TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,61 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P15 

Název plochy: Pod Mariánskou studánkou  



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 21 

Stávající funkční využití :  zahrada, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené obytné venkovské - SV 

Podrobnější popis:   plocha pro výstavbu RD 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

Výměra plochy:0,30 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 16 

Název plochy: Dvůr 

Stávající funkční využití :  stavební pozemek 

Navrhované funkční využití:  Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura - 
OV 

   Podrobnější popis:   občanská vybavenost pro obec 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:0,10 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 17 

Název plochy: Rozšíření sportoviště  

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení - OS 

   Podrobnější popis:   dobudování sportovního areálu včetně zázemí  

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  
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    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:0,67 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 18 

Název plochy: Zemědělské středisko  

Stávající funkční využití :  TTP, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Výroba a skladování – zemědělská výroba – VZ  

Podrobnější popis:  objekty a plochy potřebné pro rozšíření a zázemí zemědělského 
areálu včetně ochranné a izolační zeleně 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   podmíněně přípustné využití – z činnost 
na této ploše nesmí hluková zátěž  na hranici pozemků ( vůči stávající obytné zástavbě )  
překročit přípustné limity hluku. 

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  pás ochranné a izolační zeleně od 
obytná zástavby 

    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní a účelové 
komunikace 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Odvádění odpadních vod: na obecní ČOV  nebo na domovní ČOV 

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:1,93 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 19 

Název plochy: Náves I.  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  - ZV 

   Podrobnější popis:   parkově upravená  veřejně přístupná zeleň 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  
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Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:0,17 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 20 

Název plochy: Náves II.  

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití:  Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  - ZV 

   Podrobnější popis:   parkově upravená  veřejně přístupná zeleň 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace 

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:0,27 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
     Číslo plochy:    P 21 

Název plochy: Za farou 

Stávající funkční využití :  zahrada, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití:  Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň  - ZV 

   Podrobnější popis:   parkově upravená  veřejně přístupná zeleň 

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

    Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice  

Zásobování vodou: ze stávajícího vodovodního řadu  

Zásobení el. energií: z přezbrojené stávající TS 

     Výměra plochy:0,21 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 
 
PLOCHY  ZMĚN  V  KRAJINĚ : 
 
     Číslo plochy:    K 1 

Název plochy: Poldr Třebařov  

Stávající funkční využití :  PUPFL 
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Navrhované funkční využití:  Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní , 
zemědělské, vodohospodářské NSpzv 

   Podrobnější popis:   protipovodňové opatření - poldr  pro zadržování vod v krajině  

    Základní podmínky ochrany krajinného rázu:   nejsou  

    Podmínky pro další členění plochy na pozemky:  nejsou  

     Výměra plochy:0,32 ha k.ú. Rychnov na Moravě  

 

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

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

Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou  především uvnitř zastavěného 
území a dále i  součástí dalších funkčních ploch (v rámci přípustného využití) a samostatně 
jsou vymezené plochy Z 19, Z20 a Z21.  

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

Plochy zeleně ochranné a izolační ZO  jsou  vymezeny i  jako součást ploch  Z10, Z12, 
Z13, Z14 a P18 . 

Sídelní zeleň je nutno chránit a rozvíjet i v případech, kdy pro ni není vymezena samostatná 
plocha a vyskytuje se (popř. je navržena) v rámci ostatních funkčních ploch. 

 

d)  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

d.1.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanské vybavení: 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV jsou  vymezeny jako  plochy 
P13 a P16 . Kapacita a skladba stávajících zařízení jinak odpovídá velikosti a funkci obce ve 
struktuře osídlení a je dostatečná. 
Plocha  občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  OS je v obci 
stabilizovaná a je ještě doplněna vymezenou   plochou P17 přímo navazující na 
stabilizovanou plochu sportoviště .  
Stabilizovanáplochaobčanského vybavení malého rozsahu-komerční OM je ponechánaa 
je vymezena plocha Z12 za sportovištěm. 
Rozvoj občanské vybavenosti je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek. 

Veřejná prostranství: 
Veřejné prostranstvíPV – náves  je vzhledem k charakteru obce v Rychnov na Moravě 
tvořena plochou  v lomu silnice u objektu občanského vybavení a blízkou plochou za 
hasičskou zbrojnicí.  Jejich  funkci je třeba obnovit a posílit.  
Tato plocha je  dokladem historického zastavění a osídlení obce.  V současné době plní 
svou funkci . Je stabilizovaná jako plocha veřejného prostranství a jsou vymezené navazující  
plochy ZV 1920a 21. 
 



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 25 

d.2.  DOPRAVA 
 
Silniční doprava 
Řešeným územím prochází silnice III/36810 Staré Město – Rychnov – Žichlínek – Lanškroun 
směrem od jihu k severu  a do ní se v obci  od západu zaúsťuje silnice III/36811 Damníkov – 
Mladějov – Rychnov.  Obě silnice jsou místního charakteru  a nepočítá se ve výhledu s jejich 
podstatnými úpravami. Silnice jsou uvažovány v kategorii S 7,5/50 mimo zastavěné území a 
MS 9/50 v zastavěném území.  
Východním a severovýchodním  okrajem katastrálního území prochází  dle ZÚR 
Pardubického kraje koridor  přeložky silnice I/43Mladějov – Lanškroun – Albrechtice.  
Místní systém je mimo zmíněné silnice tvořen  dalšími místními komunikacemi  rozdílného 
významu a kvality a dále účelovými zemědělskými komunikacemi.  Hlavní úlohou těchto 
komunikací je spojení  všech objektů s centrem obce. Komunikace budou v rámci oprav 
upravovány ve stávající trase  s odstraňováním dopravních závad  ve smyslu kategorijní šíře, 
zkvalitnění povrchu  a dořešení odvodnění.  Při jednotlivých záměrech je nutné zohlednit  
technickou dostupnost řešení  a efektivnost při nízkých intenzitách dopravy.  Pozornost je 
nutno věnovat úsekům , které jsou zdrojem zvýšeného stupně ohrožení života a zdraví. 
V rámci nové zástavby budou  místní komunikace napojeny na nové lokality v kategorii 
obslužných komunikací funkční třídy C2  a C3. 
Cyklostezky, cyklotrasy 
Obcí prochází  v severovýchodním směru  regionální cyklistická trasa, která odbočuje 
směrem na Mladějov. 
Pěší doprava 
V zastavěné části obce probíhá pěší doprava po silnicích  III. tř. podél nichž  prozatím chybí 
chodníky, které se mají  v nejbližší době budovat.  
V krajině je pěší pohyb  možný  pro účelových a zemědělských cestách.  
Doprava v klidu 
V obci se nenachází kromě koupaliště žádné kapacitní zařízení, kde by se kumulovaly 
nároky na odstavení vozidel.  Z tohoto důvodu je navrženo využívat zpevněnou plochu  u 
silnice III/36810 jako parkoviště  pro sportovní areál. Kromě toho je zabezpečeno parkování 
u prodejny  a před křižovatkou silnic III/36810 a III/36811. Navrženo je parkoviště u kostela . 
Odstavení vozidel a krátkodobé parkování pro obytnou zástavbu je řešeno na vlastních 
pozemcích.  
Garážování a odstavování vozidel, vzhledem   k   charakteru   individuální  zástavby  s 
dostatečně velkými pozemky,  bude i nadále uvažováno na vlastních  pozemcích. 
Plochy pro parkování a stání budou vybudovány v rámci přípustného využití zastavitelných 
ploch. 
Veřejná  doprava 
Veřejná doprava je zajišťována linkovými autobusy . Na silnici III/36811 jsou dvě zastávky 
s možností otáčení autobusů a při silnici III/36810 jsou čtyři zastávky , kde je na severním 
okraji obce rovněž obratiště autobusů.  
Zastávkové pruhy v centru obce jsou navrženy mimo jízdní pás.  
Železniční doprava   
Řešeným územím železniční trať neprochází. Severně od řešeného území prochází 
železniční trať  č. 270 , nejbližší železniční stanice je v Žichlínku. 
Letecká  doprava   
Není v obci zastoupena a řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy.  
Doprava vodní  
Není v obci zastoupena. Ve výhledu se  jihozápadní část řešeného území dotýká územní 
ochrana  směrování průplavního propojení D – O – L dle ZÚR Pardubického kraje.  
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d.3.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec Rychnov má proveden veřejný vodovod . Voda je přiváděna z Mladějova, kde jsou 
využívány místní zdroje a rovněž se čerpá voda z Nové Vsi, tzn. Ze skupinového vodovodu 
Moravská Třebová. 

Zemědělský areál provozuje  vlastní zdroj jižně od centrální části obce, odkud se voda 
dopravuje samostatným potrubím  do areálu.  

V rámci akce „ Vodovod Rychnov I. st.“ Bylo provedeno i napojení  na skupinový vodovod  
Moravská Třebová, tj. zdroj Kunčina – mimo řešené území . V současné době se využívají 
místní zdroje, zejména zářezy.  

Vodovodní síť je nová  vyhovující i pro výhledové období . Novou zástavbu je možno napojit 
na stávající řady jejich doplněním a prodloužením. 
 
d.4.ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  

V současné době jsou splaškové odpadní vody ze „starších“ domů a objektů jsou jímány 
v jímkách či septicích s trativodem nebo přímo vypouštěné do potoka. Splaškové odpadní 
vody z „novějších resp. nových“ domů a objektů jsou čištěny v domovních čistírnách 
odpadních vod (DČOV) a z nich pak vypouštěny do potoka. 
Povrchové dešťové vody z místních komunikací, silnice a ze zpevněných ploch v obci jsou 
sváděny příkopy, propustky místy dešťovou kanalizací do potoka.  
Celkový současný stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových vod je vzhledem 
k charakteru a k hydrogeologickému významu území nevyhovující.V současné době se 
připravuje již stavba kanalizace a ČOV. Odvedení odpadních vod je navrhováno řešit 
splaškovou kanalizací . Dešťové vody odvádět převážně povrchovým způsobem.  
Předmětem projektovédokumentace, která je v současné dobězpracována,je odkanalizování 
a čištění splaškových odpadních vod v obci Rychnov na Moravě.  
Návrh technického řešení vychází ze schváleného PRVK Pardubického kraje (plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací) a z požadavků zástupců obce, kteří se rozhodli problém 
odkanalizování své obce řešit. 
Navržené řešení předpokládá vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace. Podstatou 
tlakové kanalizace (tlakový systém stokové sítě, dále jen TSS) je svedení domovních 
přípojek z domácností gravitací přímo do čerpacích jímek (DČJ) o průměru 1 m, ze kterých 
jsou splašky tlakovým potrubím (DN 40 – 125 mm) dopravovány na ČOV. V jímkách jsou 
osazena ponorná čerpadla s drtiči, která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky. 
Přívod el energie NN 400 V pro DČJ zajistí majitel každé připojené nemovitosti na vlastní 
náklady. 

ČOV je navržena umístit na obecním pozemku  na pravém břehu Rychnovského potoka pod 
obcí.  

 

d.5.  ELEKTROROZVODY 

Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Moravská Třebová  a to 
hlavním napájecím vedením č. 240. Z tohoto vedení je provedena odbočka Rychnov, na 
kterou jsou  přípojkami nadzemního vedení připojeny jednotlivé trafostanice zásobující 
řešené území.  Celkový počet trafostanic je 6 s instalovaným výkonem 1380 kVA. Stav sítě i 
trafostanic je dobrý.  
Rozvody nízkého napětí vyhovují současnému stavu.  
Stávající trafostanice jsou dostatečně dimenzovány a v případě potřeby je možno u většiny 
distribučních stanic provést výměnu transformátoru za vyšší výkonovou jednotku.  
Větší problém je se zajištěním kvality dodávky s ohledem na napětí a to v důsledku 
značných přenosových vzdáleností. Rekonstrukce bude provedena na základě výpočtu.  
U nově navržených lokalit bude realizováno veřejné venkovní osvětlení.  
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d.6. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Obecmá od roku 2000 v provozu plynovod, na který je napojeno cca 50% obyvatel. Zdrojem 
je VTL regulační stanice  1200 m3/hod. , která je umístěna na západním okraji k.ú. Rychnov 
na Moravě  a je společná pro Rychnov a Mladějov. Napojena je na VTL plynovod  150/25 
Moravská Třebová – Lanškroun, který prochází  severojižním směrem mezi Mladějovem a 
Rychnovem.  
Vytápění  objektů nepřipojených na plynovod je tedy v zájmu zlepšování životního prostředí  
třeba orientovat na jiné – alternativní  zdroje. Vzhledem  k poměrně velkému zalesnění např. 
dřevní hmotu.  
 

d.7.SPOJE, TELEKONUNIKACE  

Stávající podací a dodací pošta vyhovuje provozním požadavkům. 
Telefonní síť  
V obci je v provozu telefonní ústředna RSV, na kterou je připojen i Mladějov. 
V severovýchodní části je provedena úplná kabelizace místní sítě.  V jihozápadní části je 
nutno dokončit celkovou rekonstrukci .  
Radioreléové trasy 
Řešeným územím neprochází RR trasy. 
 

d.8. ODPADY 

Způsob nakládání s komunálními  odpady a stavebním odpadem upravuje obecně závazná 
vyhláška obce o provozu systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu na území obce. Obec má vybudován  sběrný dvůr u 
obecního úřadu, který slouží občanům pro předání odpadů dle OZV a je provotován 
Technickými službami Moravská Třebová s.r.o., IČO 25970399, 571 01 Moravská Třebová , 
identifikační číslo zařízení CZE00426. 

Biologický odpad , který produkuje obec, je předáván oprávněné osobě  - Milan Michálek, 
IČO 49316184, identifikační číslo  zařízení  CZE00495, Lanškroun. 

Podnikající subjekty se mohou na základě smlouvy zapojit do systému obce pro nakládání 
s komunálními odpady. V obci jsou podnikající subjekty , které produkují nebezpečný odpad. 

Třídění  komunálního odpadu  : 

- 6 kontejnerů na sklo – odváží LIKO SVITAVY a.s., IČO 25260715, Tolstého 2114/13 
Svitavy 

- plasty  sběr do pytlů  -  předání na sběrný dvůr, odváží Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o., IČO 25970399 

- nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x ročně ( smluvně zajištěno  u různých oprávněných 
osob) 

- sběr kovů  –  mobilní svoz 2x ročně  ( smluvně zajištěno u různých oprávněných osob) 

- 4 ks kontejnerů na biologický odpad – odváží Milan Michálek, IČO 49316184 

- papír – možno i jako ostatní separovaný odpad odevzdat na sběrném dvoře 

 

e)   KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO  JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, 
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, 

REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 
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e.1.   KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, PROSTUPNOST KRAJINY 
 
Obec leží v údolí Rychnovského potoka  ve zvlněném terénu . Má tvar písmene L o celkové 
dálce  cca 6 km. V místě lomu je hrazený kostel a třípodlažní budova fary, které tvoří 
dominantu obce.  Ostatní zástavba nepřesahuje výšku 2 podlaží, převážně je však 
jednopodlažní.  Dálkové pohledy z příjezdových komunikací jsou především při příjezdu od 
západu a severu, od jihu jsou pohledy na obec díky terénu ukryty.  Obec je na východním 
okraji lemována přírodním horizontem tvořeným lesem a v nižších polohách svahu loukami a 
rozptýlenou zelení. Na západ a jih je terén otevřenější a je tvořen zemědělskou krajinou 
s intenzívní výrobou.  
Ve vlastním sídle jsou dvě hlavní kompoziční osy  tvořené nivami Rychnovského potoka, 
přičemž převážná část zástavby – zemědělské usedlosti – je situována  na hranu svahu nad 
potokem, menší část zástavby drobnějšího měřítka v údolní nivě. 
Charakteristická pro obec je volná zástavba  - jednotlivé usedlosti, skryté v zeleni na velkých 
parcelách na svazích a drobnější chalupy a třístranné dvory podél potoka.  Původní zástavba 
obce byla hustší, po r. 1946 po odsunu německého obyvatelstva byla část chalupnické 
zástavby zbořena.  
V průhledech, pokud to vzrostlá zeleň umožní, je to především dominanta kostelní věže, 
orientaci v krajině pomáhá i soubor soch a křížů z 18. století.  
Obec tvoří přechod mezi přírodním rázem krajiny na východním okraji a produkční krajinou 
západně a jižně od zastavěného území.  Zástavba sleduje linii tvořenou potokem a silnicí. 
Drobnější měřítko tvořené odstíny zeleně  na východním okraji  je doplněno stavbami 
zemědělských usedlostí harmonicky zapojených do zeleně údolní nivy na straně jedné , na 
druhé straně do krajiny poskytující obživu , tvořené ornou půdou. Osamělé jednopodlažní  
uzavřené objekty statků bílé barvy  přikrytí šikmou střechou posazené do zelených ploch  
parcel kontrastují s obrovskými plochami  orné půdy a harmonizují s drobným měřítkem 
zeleně. To vše doplněné  dominantou kostela vytváří neopakovatelný charakter obce 
Rychnov na Moravě.  
 
V exteriéru obce  a krajiny je pro ochranu obrazu obce nutno dodržovat tyto podmínky : 
- zachovat dominantu kostela  a fary, nevytvářet nové dominanty, 
- morfologie terénu a vegetace dává na východním okraji řešeného území krajině 

jedinečný ráz s typickou přírodní zelení na svazích, je nutno zachovat měřítko , směr 
parcelace, podíl rozptýlené zeleně, 

- v ostatních částech řešeného území je nutné zachovat stávající rozptýlenou zeleň, 
případně ji doplnit, 

- pro zachování identity obce je rozhodující centrální prostor obce – ohrazený areál 
kostela, který je nutno upravit včetně revitalizace budovy fary s okolím,  

- novou výstavbu plánovat na dříve zastavěných plochách, 
- u nové výstavby dodržovat výškovou hladinu 1 podlaží, výjimečně 2 podlaží – dle okolí, 

šikmé tvary střech, užívat tradiční materiály, inspirovat se místní tradiční architekturou, 
- účinnou formou pomoci majitelům tradičních usedlostí při opravách a údržbě objektů, 

zachovat kvalitní a charakteristickou architekturu v obci – systém řazení čtvercových 
zemědělských usedlostí, 

- zapojit do pěších tras soubor soch a křížů, 
- je nutné chránit krajinné prostory s identitou – poutní areál, návaznost zástavby na 

krajinnou zeleň 
 
PROSTORY ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE A KRAJINY 

Zahrnují  nejvýznamnější prostory  v sídle – prostory v ose  severně od kostela po levé straně 
silnice , část v ose západně od kostela a svah východně od kostela.  
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení nesmí porušit prostorové vazby 
dané : 
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- charakterem prostoru , který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti 
a celkovým působením na člověka – je nutno respektovat druh zástavby  ( kompaktní, 
volná ) měřítko prostoru, respektovat stávající koeficient zastavění, 

- strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace , tvary 
a orientace střech k uličním prostorům) – je nutno respektovat stavební čáru , 
respektovat max. přípustnou výšku zástavby , respektovat  tvar střechy daný okolní 
zástavbou, 

- obrazem prostoru vytvářeným stylem, materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem – 
je nutno respektovat  historicky vzniklou okolní zástavbu , používat tradiční materiály 
zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným prostorům – především 
objektům zakončující průhled ulicí, 

- zakazuje se scelování jednotlivých pozemků v krajině do větších ploch, 
- je nepřípustné zalesňování zemědělských ploch bez souhlasu orgánu ochrany přírody, 
- zakazuje se provádění terénních úprav – zejména terasování a podobné úpravy . 

narušující stávající strukturu pozemků, 
- zakazuje se rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy 
 
PROSTORY DOPROVODNÉHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE A KRAJINY  
 
Tvoří okolní prostředí u prostorů zásadního významu – navazují na centrální prostor obce a 
pokračují  směrem na sever, v krajině zahrnují prostory  na severním a jižním okraji 
řešeného území a prostor poutního místa. 
Jsou to prostory, ve kterých  veškeré činnosti , děje  a zařízení nesmí porušit  nad přípustnou 
míru prostorové vazby dané : 
-    charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti a 

celkovým  působením na člověka  - přiměřeně respektovat druh zástavby ( kompaktní, 
areálová ), měřítko prostoru nesmí být narušeno nad přípustnou míru , využití území 
nesmí přesáhnout stávající koeficient zastavění nad přípustnou míru 

-    strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby ( její výšková gradace, tvary 
a orientace střech k uličním prostorům ) – je nutno respektovat stavební čáru, 
respektovat max. přípustnou výšku zástavby, přiměřeně respektovat  určitý tvar střechy 

-   zvýšenou pozornost je třeba věnovat pohledově exponovaným prostorům – především 
objektům zakončující průhled ulicí 

-    není přípustné snižovat  podíl zeleně v krajině na úkor hospodářských ploch, naopak je 
nutné podporovat zvýšení jejich podílu 

-     je nutné respektovat určující linie krajiny, včetně linií mající historický odkaz v území 
-   zakazuje se výstavba objektů v krajině mimo nezbytně nutná zařízení pro příslušné 

hospodářské využití v daném prostoru 
-      je nutné respektovat a rozvíjet existující pohledové osy, průhledy apod. 
 
PROSTORY OSTATNÍ BEZ VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE A KRAJINY 
 
Je součástí celkové prostorové struktury sídla , zahrnuje prostory a objekty tvořící zbývající 
urbanistickou strukturu zástavby obce. 
Jsou to prostory, ve kterých veškeré činnosti, děje a zařízení: 
 
- budou přispívat k vytváření identity prostoru při respektování prostorových vazeb s okolní 

zástavbou 
- budou vytvářet u nové výstavby soudobý výraz a přispívat k vytváření nové identity 

prostoru při vytváření nových nebo úpravě stávajících veřejných prostor je nutno 
respektovat morfologii terénu a vytvářet průhledy na dominanty obce 

- budou v rámci rozvojových lokalit vytvářet souvislé plochy veřejné zeleně  (ne pouze 
věnovat zeleni zbytkové plochy) 

Nezastavitelným území jsou vymezeny tyto funkční plochy: 
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Plochy zemědělské NZ- zahrnují převážně pozemky zemědělského půdního fondu - nejsou 
vymezovány,  

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

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

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

Plochy smíšené nezastavěného území –přírodní, zemědělské vodohospodářské   
NSpzv - přírodní a kulturní (tj. zde zemědělské obhospodařování) složky jsou ve 
vyrovnaném poměru, jsou v řešeném území tvořeny prvky ÚSES  (biokoridory mimo les),  
 
Plochy vodní a vodohospodářské W zahrnují plochy vodních ploch, koryt vodních toků jiné 
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. 
 

e.2.  PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 
 
ÚP Rychnov na Moravě vymezuje plochu  změn v krajině K1, jedná se o protipovodňové 
opatření – PoldrTřebařov, který částečně zasahuje na řešené území obce Rychnov na 
Moravě.  
 

e.3. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ  OPATŘENÍ 
 
Ochrana před povodněmi 
V řešeném území je  stanoveno záplavová území Q100 a dále záplavové území zvláštní 
povodně   Rychnovského potoka a Moravské Sázavy. Jsou zakresleny v grafické části.  
V uvedených územích není navrhována výstavba s výjimkou ČOV, pro kterou musí být 
provedena protipovodňová ochrana . 
 
Protierozní opatření 

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

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

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

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

- realizace revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině; 
- plocha změn v krajině K1 - Poldr Třebařov- snížení ohrožení  v území povodněmi a 

jinými přírodními katastrofami 
Zatravnění svodnic je zachováno pouze částečně. Toto zatravnění doporučujeme co nejvíce 
zachovat, případně rozšířit, aby byla zachována a podpořena vsakovací schopnost území 
pro vodní srážky. Převážná část zemědělské půdy je zmeliorována a zorněna,  v území se 
vyskytuje pouze malé procento lučních a lesních pozemků což zvyšuje riziko erozního 
ohrožení. Pro snížení erozního smyvu ze svažitých pozemků využívaných jako orná půda 
navrhujeme dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin.  
 



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 31 

e.4.   NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  
 
Při řešení systému ekologické stability se vycházelo ze zpracovaných oborových 
dokumentací lokálního ÚSES , generelu  z r. 1996. 
Vymezení na ostatních pozemcích je založeno na terénním průzkumu. 
Biocentra jsou územním plánem vymezeny jako plochy přírodní – NP 
Biokoridory zahrnují plochy  přírodníNP, plochysmíšené nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské  NSpz, plochy vodní – Wa plochy lesa – NL. Prvky ÚSES jsou nezastavitelné 

BIOCENTRA :  
 
LBC 1 U Mariánské 

studánky  
30 – 50% zastoupení dubu a buku, příměs dalších listnáčů 

Návrh : Kvalitní dubobukový porost – podporovat buk, nepřipustit 
holoseč, lokální biocentrum reprezentativní, funkční  

LBC2 Pod Strážným 
kopcem  

30 – 50%  dubu, příměs modřínu, měkkých listnáčů, pastviny 

Návrh: Přeměnit druhovou skladbu ve prospěch buku, zachovat pastviny, 
nepřipustit vykácení porostů, rozornění pastvin, lokální biocentrum 
reprezentativní , funkční  

LBC3 Pod hřebenem  30 – 50%   buku, 30 – 50%   listnáčů, kvalitní porost 

Návrh: Podporovat zastoupení buku , v jižní části navrženého biocentra – 
lípu a javor, nepřipustit holoseč lokální biocentrum reprezentativní , 
funkční 

LBC4 U luk Do 30% dub a buk jen malé plošky 

Návrh : Změnit druhovou skladbu porostu ve prospěch dubu, buku, 
javoru a lípy. Smrková monokultura. Lokální biocentrum reprezentativní , 
funkční 

LBC 5  Pod oborou Tok Rychnovského potoka bez doprovodné vegetace, louka 

Návrh: Založit široký pruh doprovodné zeleně kolem potoka, udržovat 
přirozenou louku, lokální biocentrum reprezentativní  

LBC 6 Pod 
Rychnovským 
rybníkem  

Smrková monokultura s příměsí borovice , louka kolem Červeného 
potoka 

Návrh : Změnit druhovou skladbu porostu v suché části na bučinu , 
založit jasanový a olšový porost kolem Červeného potoka, lokální 
biocentrum částečně funkční 

LBC 7 U květné  Kvalitní porost 30 – 50% dubu, vysoký podíl  ( až 70%) měkkých  listnáčů 

Návrh : Kvalitní porost – zvýšit podíl buku, snížit podíl měkkých listnáčů, 
lokální biocentrum reprezentativní, funkční 

LBC 8 Na Červeném 
potoku 

Smrková monokultura, kvalitní porost kolem Červeného potoka 

Návrh:  Zachovat jasanovou olšinu kolem potoka , smrkovou 
monokulturu přeměnit na dubojedlový porost s příměsí buku. Lokální 
biocentrum reprezentativní , částečně funkční 

LBC 9 U Rychnova  Doprovodná zeleň  Rychnovského potoka, buky  

Návrh:  Doplnit olšový porost kolem potoka o jasany, rozšířit 
doprovodnou zeleň, udržovat přirozený luční porost , reprezentativní 
lokální biocentrum částečně funkční 
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LBC 10 Jezevčí  Díry  Doprovodná zeleň olší kolem Rychnovského potoka 

Návrh:  Doplnit kvalitní olšový porost o jasany, rozšířit jasanovou olšinu 
na nutnou plochu, reprezentativní lokální bipocentrum 

LBC 11 Temeno  Směs smrku a borovice  ( borovice 50 – 70 %), příměs buku do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici, lokální 
biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 12 Pod 
větrolamem   

30 – 50% podílu dubu a dalších listnáčů včetně buku 

Návrh:  Doplnit a podporovat buk, habr, reprezentativní, částečně funkční  

LBC 13  V Koutech Navazující extenzivní louky s náletovými dřevinami 

Návrh:  Podporovat buk, lokální biocentrum funkční 

LBC 14 Mladějovské 
hranice  

 

Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 15 Smrčina  Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 16 Za pískama Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

 
BIOKORIDORY:  
V řešeném území se nenacházejí prvky regionálního USES. Na jihovýchodní hranici 
řešeného území je vymezen NRBK K93, který propojuje regionální biocentrum u Mladějova 
a regionální biocentrum u Linhartic. NRBK je vymezen na lesní půdě včetně tří vložených 
lokálních biocenter.  
 
LBK 2.  Funkční biokoridor vymezený na lesní půdě  

Návrh : Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dub, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK 3.  Funkční biokoridor vymezený na lesní půdě 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dub, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK 5.  Přítok Červeného potoka , regulovaný tok s doprovodnými náletovými 
porosty 

Návrh: bez zásahu, výhledově revitalizovat a doplnit břehové porosty 

LBK I.  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě, původně 
regionálního významu  

Návrh : Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK II.  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě, původně 
regionálního významu 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
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buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK III,  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě propojuje LBC 3 a 
4 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK IV.   Funkční lokální biokoridor navazující na lokální biokoridor III. a 
propojující údolnici přes soustavu rybníků sytém na nivu Moravské 
Sázavy ( k.ú. Třebařov) 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK V.  Funkční lokální biokoridor na lesní půdě propojuje LBC 1 a 3 po 
západním svahu a hřebeni Rychnovského kopce 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBKVI.  Funkční lokální biokoridor na lesní půdě propojuje  LBC 1 a 4 po 
severním svahu Rychnovského kopce  

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBKVII.  Funkční lokální biokoridor  navazující na LKB V. a propojující jej s LBC 2 

Návrh: Zachovat stávající využívání 

LBKVIII.  Funkční lokální biokoridor  využívající náletové dřevinné vegetace a 
lučních porostů na západním svahu  Rychnovského kopce 

Návrh: Zachovat stávající využívání, bez zásahů 

LBK IX.  Částečně funkční biokoridor propojující přes údolí lesní komplexy na 
sever a východ od Rychnova 

Návrh: Nutno  založit biokoridor v prostoru průchodu  přes údolí potoka 

LBK X.  Biokoridor na lesní půdě na severu území propojuje  LBC 13 a 7. 
druhově pestré prostory výmladkového charakteru , monokultury smrku 

Návrh: Podpora druhově pestré skladby  

LBK XI.  Částečně funkční lokální biokoridor v návaznosti na  LBC 6 a LBK X..  
Údolnice v dolní části rozoraná a v současnosti silně ruderalizovaná 
nevyužívaná 

Návrh: Založit biokoridor v dolní části 

LBK XII.  Horní tok Červeného potoka po LBC 8 

Návrh: probírky a dosadby 

LBKXIII.  Tok Červeného potoka v horní části  regulovaný tok s nevyhovujícími 
porosty. V dolní části olšové porosty 

Návrh: Horní část revitalizovat a založit břehové porosty 

LBKXIV.  Rychnovský potok, chybí břehový porost 

Návrh: Založit břehové porosty 

LBKXV.  Tok nad Rychnovským potokem, částečně funkční LBK, silná 
ruderalizace 

Návrh: Dosadba a probírka 
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LBKXVI.  Tok nad Rychnovským potokem, částečně funkční LBK, silná 
ruderalizace 

Návrh: Dosadba a probírka 

LBKXVII.  Horní tok Rychnovského potoka po LBC 9, částečně funkční  LBK 

Návrh: Dosadby břehových porostů 

LBKXVIII.  Rychnovský potok v horní části obce , převážně částečně funkční 
biokoridor, místy velice úzký profil toku 

Návrh: Krajinářské i sadové úpravy  

LBKXIX.  Přítok Rychnovského potoka od jihu v lokalitě Jezevčí díry. Funkční LBK 

Návrh: Ponechat bez zásahů 

LBKXX.  LBK na lesní půdě  na jihu území. Převažují smrkové monokultury  

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBKXXI.  LBK na lesní půdě  na jihu území. Převažují smrkové monokultury 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBKXXII.  LBK na lesní půdě  na severovýchodě území na svahu nad údolím 
Moravské Sázavy . Převažují smrkové monokultury 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBK 1-5  LBK na lesní půdě a v polní trati částečně funkční  Převažují smrkové 
monokultury na lesní půdě. Založit BK na zemědělské půdě. 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBK 4-1  LBK funkční na luční trati a vodní ploše 

Návrh: Krajinářské úpravy.  

LBK 9-12  LBK částečně funkční  na lesní půdě  a v polní trati.   

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost. Založit BK na 
zemědělské půdě. 

LBK10-11  LBK částečně funkční v polní trati a na vodoteči.  

Návrh: Založit břehové porosty 

LBK 13-7  LBK funkční částečně na zemědělské půdě a částečně lesní  

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

 

e.5.   PROSTUPNOST KRAJINY  
 
Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních 
cest zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující. 
 

f)   STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍS URČENÍM  PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ, 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ  
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V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :  

■ bydlení v bytových domech  ( BH ) 

■ plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 

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

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

■ veřejná prostranství ( PV ) 

■ plochy smíšené obytné – venkovské ( SV ) 

■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS ) 

■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI ) 

■ technická infrastruktura –  plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady ( TO ) 

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

■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ ) 

■ zeleň na veřejných prostranstvích ZV 

■ plochy vodní a vodohospodářské ( W ) 

■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )  

■ plochy smíšené nezastavěného území–přírodní,zemědělské ( NSpz)  

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské, vodohospodářské  

( NSpzv )  

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 

BH - BYDLENÍ  V BYTOVÝCH  DOMECH 

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

- bytové domy  

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

- garáže uživatelů bytového domu 

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

  potřebných parkovacích míst 

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

   území  

- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,  

- vodní toky a plochy 

- cyklostezky,  cyklotrasy 
nepřípustné :  

- průmyslové objekty  

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
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- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

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

- vrakoviště a skládky 

- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů 
rozvojové plochy :  

Nejsou vymezeny 

 

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

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

funkční využití: 

přípustné: 

− maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch   

− služby, veřejné stravování a ubytování 

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

− odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 

− nezbytné plochy technického vybavení 

− příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 

− zeleň liniová ,  plošná a ochranná a izolační  

− informační a reklamní zařízení 

− zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí a     

− splňující hygienické limity  
podmínečně přípustné: 

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

− bytová výstavba 

− objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

− všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy : 

Plochy označené  Z13 a Z16  
 

 
OM -   OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ  A  STŘEDNÍ  

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

funkční využití: 

přípustné: 

− stavby pro ochranu obyvatelstva  

− služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  

− sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení, jízdárny 
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− cyklostezky a cyklotrasy 

− stavby pro veřejnou infrastrukturu , parkovací a odstavná stání  

− stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  

−  ubytovací objekty agroturistiky 

− samostatné objekty pro skladování  

− stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

− zeleň liniová ,  plošná a ochranná a izolační  
podmínečně přípustné: 

-    stáje pro  jezdecké koně  

nepřípustné: 

− průmyslové objekty  

− dálnice a rychlostní silnice 

− vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

− nové samostatné objekty pro bydlení  

− všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy  : 

Plocha  označená Z12 
 

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  

hlavní  využití: plochy uřčené pro tělovýchovu a sport 

funkční využití: 

přípustné: 

- sportovní a rekreační hřiště   

- sportovní haly  

- fitnescentra 

  - klubovny a šatny  

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

    potřebných parkovacích míst  

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

  -  doprovodná zeleň liniová ,  plošná a ochranná a izolační  

- stavby pro veřejné ubytování a stravování  

- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  

- stavby pro maloobchodní prodej   

- areály zdraví  

- venkovní scény, taneční parkety  

- cyklostezky a cyklotrasy 
nepřípustné:  

- průmyslové objekty  

- samostatné objekty pro skladování 

- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
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 - všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy: 

Plocha označenáP17 

 

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

hlavní využití: plochy, které mají obvykle významnou funkci prostorotvornou a komunikační 
funkci a je třeba je samostatně vymezit, mohou zahrnovat i plochy veřejné  zeleně 

funkční využití: 

přípustné : 

− náměstí, návsi 

− plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  

− vodní toky a plochy  

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

− parkovací plochy  

− otevřená rekreační hřiště  

− dětská hřiště 

− sběrná místa pro shromažďování separovaného odpadu před jeho odvozem  
nepřípustné:  

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

Nejsou vymezeny 

 

SV -  PLOCHY  SMÍŠENÉ  OBYTNÉ   – VENKOVSKÉ   

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

funkční využití: 

 

přípustné: 

− rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami včetně oplocení 

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

− objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly  

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

− jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb, u nichž negativní 
účinky na životní prostředí ( zejména hluk, exhalace, prašnost, zápach, otřesy a vibrace) 
nenaruší bydlení. Stavby nesmí být na samostatné parcele, pouze u RD ( celkové 
zastavění  pozemku max.  45 % ) 

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

− plochy veřejného prostranství a izolační zeleně 

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

− jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb,  

− jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb 

− zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob 

− vodní toky a plochy 

− cyklostezky,  hipostezky 
nepřípustné:  

− průmyslové objekty  

− bytové domy 

− stavby pro  farmy a velkochov  hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby 

− objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

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

− vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů 

− čerpací stanice pohonných  hmot 

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

− plochy pro odstavování vozidel 

− hromadné a řadové garáže 

− čerpací stanice pohonných hmot 

− všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy:  

Plochy označené : Z1 – Z9,  P1 – P15 

 

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

funkční využití: 

přípustné: 

-  státní a krajské silnice 

-  místní a účelové komunikace  

-  komunikace pro pěší  

-  cyklostezky 

-  veřejné odstavné a parkovací plochy                  

-  zastávky autobusů a jejich točny  

-  doprovodná zeleň  

-  čerpací stanice pohonných hmot  

-  objekty řadových a hromadných garáží  

-  liniové stavby  sítí technického vybavení  

-  zařízení služeb motoristům 
nepřípustné:  
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-  objekty pro bydlení a rekreaci  

  -  stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  

  -  objekty maloobchodu a veřejného stravování  

 - všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy: 

Koridor označený : CD-D22 

 

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

funkční využití: 

přípustné: 

− transformovny, rozvodny el. energie                                                                            

− čistírny odpadních vod                       

− přečerpávací stanice                            

− vodní zdroje a vodojemy                             

− základnové stanice telefonních operátorů  

− regulační stanice plynu 

− sedimentační prostory na vodních tocích 

− přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 

− sběrné dvory  

− doprovodná zeleň   
nepřípustné :  

− objekty pro bydlení a rekreaci  

− stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  

− všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

 
rozvojové plochy: 

Plocha označená: Z14,koridor označený CT-E15a,b 

 
TO – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ 
PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY   
hlavní využití: plochy, skládek, sběrných dvorů apod.  

funkční využití: 

přípustné: 

− transformovny, rozvodny el. energie                                                                            

− čistírny odpadních vod                       

− přečerpávací stanice                            

− vodní zdroje a vodojemy                             

− základnové stanice telefonních operátorů  

− regulační stanice plynu 
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− sedimentační prostory na vodních tocích 

− přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 

− doprovodná zeleň   
nepřípustné :  

− objekty pro bydlení a rekreaci  

− stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
rozvojové plochy: 

Nejsou vymezeny 

 
VD – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 
hlavní využití: plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, které    
nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách.  

(Hluk z činnosti na této ploše nesmí na hranici  těchto pozemků převyšovat hygienické limity hluku 
stanovené NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění ). 

funkční využití: 

přípustné: 

-  drobná výroba, služby, řemesla, sklady 

-  odstavná místa a garáže 

-  příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 

-  zeleň liniová a plošná  

-  stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 

-  sběrné dvory 

-  doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 

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

-  byty služební a majitelů zařízení 
nepřípustné: 

-  byty nad rámec služebního charakteru 

-  plochy a objekty občanské vybavenosti, rekreace a sportu 

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

        území  

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

rozvojové plochy:  

Plochy  označenéZ10 a Z11 

 

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

funkční využití: 

přípustné: 

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

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce (bioplynová stanice) 

- provozovny drobné výroby a výrobních služeb  
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- služební byty 

- objekty pro agroturistiku 

- sklady zemědělských strojů    

- opravárenské dílny 

- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby  

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

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

- izolační  a doprovodná zeleň  
 nepřípustné:  

- obytné objekty a objekty pro rekreaci 

- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu   
 

rozvojové plochy: 

Plocha označená  P18 

 

ZV –  ZELEŇ  NA VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍCH  
hlavní využití: plochy, které jsou veřejně přístupné, mají významnou prostorotvornou a komunikační 
funkci a je třeba je samostatně vymezit 

funkční využití: 

přípustné : 

− parky , plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  

− vodní toky a plochy  

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

− otevřená rekreační hřiště  

− dětská hřiště 

 
nepřípustné:  

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

Plochy označené : P19 – P21 

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

funkční využití: 

přípustné: 

− ochranná  a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  

− ochranná zeleň podél dopravně zatížených komunikací 

− liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
nepřípustné:  

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
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- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 
rozvojové plochy: 

 Je  vymezena v rámci plochZ10, Z12, Z13, Z14  a P18 
  
W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ               
hlavní  využití : plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů 
stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny 

funkční využití: 

přípustné :  

-  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků 

-  ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 

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

-  účelové komunikace 

-  stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

-  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

- těžba nerostů 

rozvojové plochy : 
     Nejsou vymezeny 

 

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

funkční využití: 

přípustné využití: 

-  zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 

-  související obslužné a manipulační plochy 

-  stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např.      

-  silážní žlaby, hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 

-  opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových  

-  dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších  vodních nádrží 

-  zeleň krajinná, liniová  

-  komunikace pěší, cyklistické a účelové  

-  nezbytné plochy dopravní a technické infrastruktury  

-  informační, propagační a reklamní zařízení 

-  naučné stezky,  
podmínečně přípustné: 

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

nepřípustné: 

− všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 
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− těžba nerostů 
rozvojové plochy: 

     Nejsou vymezeny 

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

funkční využití: 

přípustné: 

-   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

-  činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území - realizace ÚSES, 
opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 
opatření a další opatření přispívající k vyšší retenci krajiny 

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

-  účelové komunikace a manipulační plochy 

-  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

-  naučné stezky 
podmínečně přípustné: 

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

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

- těžba nerostů 
rozvojové plochy : 

    Nejsou vymezeny 

 

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

funkční využití: 

přípustné: 

-  zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 

-  protierozní pásy zeleně 

-  vodní plochy a toky  

-  komunikace pěší, cyklistické a účelové 

-  zemědělské obslužné a manipulační plochy  

-  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

-  naučné stezky 
nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

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

- těžba nerostů 
rozvojové plochy: 
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Plochy vymezených BC 
 
 
NSpz – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ 
 
hlavní  využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující podíl zemědělských ploch .  

funkční využití: 

přípustné: 

-  zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 

-  protierozní pásy zeleně 

-  vodní plochy a toky  

-  komunikace pěší, cyklistické a účelové 

-  zemědělské obslužné a manipulační plochy  

-  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

-  naučné stezky 
nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

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

- těžba nerostů 
rozvojové plochy: 

Plochy BK, zatravnění a protierozní opatření  

 
NSpzv – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ, 
ZEMĚDĚLSKÉ,   VODOHOSPODÁŘSKÉ  
 
hlavní  využití: plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující podíl zemědělských ploch .  

funkční využití: 

přípustné: 

-  zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 

-  protierozní pásy zeleně 

-  vodní plochy a toky  

-  komunikace pěší, cyklistické a účelové 

-  zemědělské obslužné a manipulační plochy  

-  nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 

-  naučné stezky 
nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí  nebo nejsou slučitelné s hlavním a 
přípustným   využitím 

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

- těžba nerostů 
rozvojové plochy: 

Plochy BK ,  zatravnění a protierozní opatření  , plocha označená K1 
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Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: 
 
nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, pedikúra, 

úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní služba, která je však 
charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod. 

výrobní a opravárenské služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, 
kamenictví, autoopravny, apod. 

sportovní a rekreační hřiště – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna členstvím ve 
sportovní organizaci (tzn. organizovaná tělesná výchova) nebo 
návštěvou školského zařízení (tzn. školská tělovýchova) 

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy 
vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí 

liniová stavba technické infrastruktury – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr 
převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její znázornění mít ve 
výkresové části územního plánu tvar ne plochy, ale přímky nebo 
křivky (vodovodní řady, kanalizační sběrače, plynovodní vedení, 
telekomunikační vedení, apod.) 

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy 
mládeže (internáty) 

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. 
stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, prodejna 

textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna elektrospotřebičů, 
prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna 
domácích potřeb 

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a venkovní 
scény, v nichž je provozována produkce (především hudební), která 
svou úrovní přesahuje hygienické normy stanovené pro obytné území 

vyhrazená zeleň – plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení přístupné pouze klientům 
daného zařízení  

stavby pro chovatelství – stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva o jednom nadzemním 
podlaží a zastavěné ploše do 16m2 a do 5m výšky 

rodinný dům (novostavba) – jedná se o objekty pro rodinné bydlení, velikost zastavěné plochy 
objektu není omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít 
nejvýše jedno nadzemní podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a 
obytné podkroví 

zahrádková chata - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá větší než 
25 m2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno nadzemní podlaží a 
podkroví, obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem 
nepřekračuje 110m3. 

Farmy, agroturistika  – zemědělský hospodářský soubor spolu s obydlím v sousedství zemědělské 
půdy, kterou obhospodařuje jedna rodina, někdy i s námezdními silami. 
V turisticky atraktivních oblastech může sloužit i pro ubytování hostů 

 

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 
 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY  : 
 
Dopravní infrastruktura :  
VD 1 - koridor přeložky silnice I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice  
           ( D22 dle ZÚR Pk v k.ú. Rychnov na Moravě ) 
 
Technická infrastruktura :  
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VT1 – koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Týnec – Krasíkov, Krasíkov – Prosenice 
(E15a,b dle Aktualizace č.1 PUR ČR v k.ú. Rychnov na Moravě ) 

 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ:   
 
Snížení ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami : 
 
VK1  - poldr Třebařov ( PPO3 dle ZÚR Pk v k.ú. Rychnov na Moravě ) 
 
Územní systém ekologické stability :  
 
VU 1-  nadregionální biokoridor  NRBK K 93  (U13  dle ZÚR Pkv k.ú. Rychnov na  
            Moravě ) 
 
Asanace  :  
Pro ozdravění území není návrhem ÚP  vymezena   žádná plocha asanace 
 

h)  VYMEZENÍ  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ 
PRÁVO  S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH  JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZEV 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 
§ 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  

 
Tyto veřejně prospěšné stavby  ani veřejná prostranství nejsou územním plánem Rychnov 
na Moravě  vymezeny.  
 

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

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

j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 

JEHO PROVĚŘENÍ 
 
Územní plán  Rychnov na Moravě  vymezuje  plochu územní  rezervy R1 pro trasu  koridoru 
průplavu D-O-L.  
 

k)VYMEZENÍ PLOCH , VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI  

 
Územní plán žádné tyto plochy nevymezuje.  
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l)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ 
 
Územní plán Rychnov na Moravě   nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.  
 

m)  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 

REGULAČNÍHO PLÁNU  
 
Územní plán Rychnov na Moravě   nevymezuje plochy ani koridory, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní  podmíněno vydáním regulačního plánu .  
 

n)STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ( ETAPIZACE)  
 
Etapizace nebyla zadáním požadována a není ani požadavkem obce a není tedy  územním 
plánem řešena .  
 

o) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB,PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT 

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

 
Územním plánem Rychnov na Moravě jsou stanoveny  stavby, pro které může vypracovat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou 
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení. 
 
 
Jedná se o všechny nemovité kulturní památky zapsané ve státním seznamu nemovitých 
kulturních památek  a dále všechny památky místního významu.  
 

Kulturní památky v obci: 

Jedná se o:                                                         kat. číslo                            ÚSKP 

o bývalá rychta                                       1000125331  4912 /6-3317      
o areál kostel sv. Mikuláše                      1000141306  29898/6-3309 
o kostel sv. Milukáše                               1000141306_0001             29898/6-3309 
o hlavní vstupní brána                             1000141306_0002             29898/6-3309 
o ohradní zeď s krucifixem                      1000141306_0003             29898/6-3309 

na bráně                               
o krucifix         1000124575  14233/6-3312 
o krucifix         1642103615  85516/6-3310 
o socha sv. Rocha       1000146073  34357/6-3316 
o sousoší Nejsvětější Trojice                   1000124391  14057/6-3311 
o sousoší Nejsvětější Trojice                   1000141190  29791/6-3315 
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o sloup se sochou P. Marie 
Immaculaty        1000135246  24199/6-3314 

o sloup se sousoším – Morový sloup       1000124789  14435/6-3313 
o venkovská usedlost s  

výklenkovou  kapličkou č.p. 150      1000121019  12798/6-5717 
o venkovská usedlost č.p. 217                1000121010  12790/6-5710 
o venkovský dům č.p. 173      1000121021  12800/6-5719 
o venkovská usedlost č.p. 160      1000121021  12799/6-5718 
o venkovská usedlost  č.p. 127     1000121015  12794/6-5713 
o venkovská usedlost  č.p. 31                1000121012  12793/6-5712 
o venkovská usedlost  č.p. 101     1000121014  12793/6-5709 
o venkovská usedlost  č.p. 137     1000121018  12797/6-5716 
o venkovská usedlost  č.p. 180     1000121022  12801/6-5720 
o venkovská usedlost  č.p. 26       1000121011  12791/6-5711 
o venkovská usedlost  č.p. 135       1000121017  12796/6-5715 
o venkovská usedlost  č.p. 129       1000121016  12795/6-5714 
o venkovský dům-výměnek                     1000121009  12789/6-5706 

Na řešeném  území se  nachází památky místního významu, které jsou součástí 
architektonického dědictví obce a je nutné je respektovat a chránit.  

Jedná se o :  

o fara                                                       1000121008 probíhá řízení k prohlášení KP 
o krucifix         1000121003 probíhá řízení k prohlášení KP 
o venkovská usedlost č.p. 56                1000121013  
o větrný mlýn                                           1000121007  
o větrný mlýn                                           1000121006  
o  

 

p) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

NÁVRH 

A.I textová část  49stran 
 
B.1 výkres základního členění území 1 :  5000 1 list 
B.2.a hlavní výkres 1 :  5000 1 list 
B.2.b výkres koncepce technické  infrastruktury 1 :  5000   1 list 
B.3 výkres veřejně prospěšných staveb            1 :  5000  1 list 
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A II. ODŮVODNĚNÍ  ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Pořizovatel: 
Městský úřad  Moravská Třebová Zpracovatel: 
Odbor  výstavby a územního plánování Ing. arch. Pavel Čížek 
Nám. T.G. Masaryka 29/35Újezdská  1429 
571 01 Moravská Třebová 1565 01 Choceň 
 
 
 
 
a) postup při pořízení územního plánu,  
b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem,  
c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ,  
d) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,  
e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů,  
f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů,  

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj,  
h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak 

bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno,  
i)vyhodnocení splnění požadavků zadání  
j) komplexní zdůvodnění přijatého řešení,  
k) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch,  
l) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,  
m) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ne zemědělský půdní fond 

a na pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
n) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění,  
o) vyhodnocení připomínek 
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obec Rychnov na Moravě má  v současné době stále ještě platný územní plán z r. 2005, 
který však již od r. 2022 bude neplatný a proto schválilo Zastupitelstvo obce pořízení  nového 
Územního plánu Rychnov na Moravě. Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem 
územního plánu byl určen starosta obce Milan Hána. Následně Obec požádala o pořízení 
územního plánu příslušný úřad územního plánování – Městský úřad Moravská Třebová  
(obec s rozšířenou působností, dále jen ORP).  

Řešeným územím je katastrální území Rychnov na Moravě. Pořizovatelem Územního 
plánuje Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, 
vykonávající v souladu s ust. § 5 odst. 2 působnost ve věcech územního plánování ve svém 
správním obvodu. Zpracovatelem ÚP je Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01  
Choceň. 

Projednání návrhu zadání ÚP  Rychnov na Moravěbylo oznámeno veřejnou vyhláškou a bylo 
následně schváleno Zastupitelstvem obce dne  18.1.2018 usnesením č. RNM XXIV.241.  

Společné jednání s dotčenými orgány o návrhu ÚP Rychnov na Moravě bylo oznámeno dne 
17. 08. 2018 a proběhlo dne 06. 09. 2018 na Městském úřadu  Moravská Třebová . 

Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu odboru  rozvoje   Pardubického  kraje bylo vydáno 
dne 17.12.2018 pod čj. KrÚ 81862/2018.  

Řízení o upraveném a projednaném návrhu ÚP bylo oznámeno dne 03.01.2019 veřejnou 
vyhláškou.  Veřejné projednání se uskutečnilo dne 04.02.2019 na OÚ Rychnově na Moravě . 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny a to do 7 dnů od veřejného projednání návrhu 
ÚP.  

V rámci veřejného projednání návrhu nebyly podány žádná nesouhlasná stanoviska 
dotčených orgánů ani krajského úřadu. Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány 
žádné námitky ani připomínky, nebylo nutné návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek doručit dotčeným orgánům a krajskému úřadu. 

Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP. 

Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem vydalo ÚP  Rychnov na 
Moravě  formou opatření obecné povahy dne 15.4. 2019.  

Vydání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce a po 15 dnech ode dne 
vyvěšení nabývá ÚP účinnosti. 

ÚP Rychnov na Moravě  nabyl účinnosti dne 1.5.2019  
 
 

b)  VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU 
KRAJEM 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje České republiky 2008 
 
Z platné Politiky územního rozvoje České republiky 2008 ve znění Aktualizace č.1 (dále jen„ 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR “), která byla  Vládou České republiky projednána a schválena  dne 
15.4.2015. Obec Rychnov na Moravě neleží v rozvojové oblasti a rozvojové ose nebo 
specifické oblasti. 
Politika územního rozvoje vymezuje následující koridory a plochy technické 
infrastruktury a související rozvojové záměry:  
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Elektroenergetika 
(150d) E15 a,b 
Vymezení:  
Koridory pro dvojité vedení 400 kV Týnec–Krasíkov a Krasíkov–Prosenice a související 
plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec, Krasíkov a Prosenice.  
Důvody vymezení:  
Koridory a plochy umožňující navýšení výkonu zdrojů, transport výkonu z výrobních oblastí 
do oblastí spotřeby a zajišťující zvýšení spolehlivosti v oblasti střední a severní Moravy. 
 
Republikové priority čl. 14 -  čl. 32 
Čl. (14) 
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné  hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku 
lidských zásahů. 
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým vymezením 
ploch s rozdílným způsobem využitím naplňuje potřeby ekonomického a sociálního rozvoje obce.  
K zadání návrhu nebyli vzneseny připomínky občanů ani dotčených orgánů, kterými by se zadání pro 
zpracování návrhu ÚP měnilo. 
Čl. (15) 
Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.  
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů jsou v ÚP vymezeny plochy s rozdílným způsobem 
využití tak, aby nedocházelo k prostorově sociální segregaci. Je zachována kvalita životního prostředí, 
dopravní obslužnost i infrastruktura úměrně k počtu obyvatel. 
Čl. (16) 
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s 
obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR. 
V územním plánu jsou chráněny  architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby na úrovni obce. Návrh ÚP 
komplexně řeší dané správní území a nejsou zde uplatňovány jednostranné požadavky soukromého sektoru, 
které by vedli ke zhoršení kvality života obyvatel. 
Čl.  (17) 
Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky 
slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
ÚP má vymezené plochy stabilizované i rozvojové, které vytvářejí nabídku pracovních příležitostí úměrně 
k počtu a věkové struktuře obyvatel obce. Plochy jsou vymezeny jako OM – občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední,   VD – výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba. 
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Čl. (18) 
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  
Obec neleží v žádné  rozvojové ose republikové úrovně. Územní plán vymezuje dostatečné množství 
zastavitelných ploch a ploch přestavby pro zajištění bydlení v případě vzniku nových pracovních příležitostí 
spojených s rozvojem infrastruktury. Plochy jsou vymezeny jako  SV – plochy smíšené obytné – venkovské, 
výroba a skladování –drobná výroba VD, občanské vybavení – veřejná infrastruktura OV, občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední OM, občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS.  
Čl. (19) 
Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání 
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
Ochrana nezastavěného území (ZPF a PUPL) je plně zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch 
s rozdílným využitím vyznačených jako plochy NZ – plochy zemědělské a NL- plochy lesní, NP – plochy 
přírodní, NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské a NSpzv – plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, zemědělské, vodohospodářské. Územní plán dále vymezuje  zeleň ochrannou a 
izolační ZO v rámci ploch s rozdílným  využitím.  
Čl.  (20) 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací 
činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a 
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 
nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
ÚP svojí koncepcí technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách 
nenarušuje krajinný ráz. Vymezením  biokoridorů ÚSES – NRBK K93 ,  lokálních biokoridorů a lokálních 
biocenter je naplněn požadavek o vytváření podmínek ke zvyšování územních systémů ekologické stability.  
Čl. (21) 
Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve 
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých 
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a 
zachování prostupnosti krajiny.  
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje zařadily obec Rychnov na Moravě do krajinného typu 
lesozemědělského , lesního a zemědělského.  ÚP nevymezuje  zastavitelné plochy na úkor ploch 
lesa. Technická a dopravní infrastruktura bude umístěna v PUPFL pouze v nezbytných a 
odůvodněných případech. Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení a vymezením sídelní 
zeleně v zastavěné části obce je rozvíjen harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny tak, aby bylo 
nadále dosaženo vyváženého stavu krajiny 
V rámci stanovení koncepce systému sídelní zeleně byly vymezeny plochy NP – plochy přírodní, NSpz – plochy 
smíšené nezastavitelného území -  přírodní,  zemědělské a NSpzv – plochy smíšené nezastavitelného území -  
přírodní,  zemědělské, vodohospodářské.  
Čl. (22) 
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Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení 
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  
Obcí prochází  v severovýchodním směru  regionální cyklistická trasa, která odbočuje směrem na 
Mladějov. 
Čl. (23) 
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 
umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, 
rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby 
byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 
Koncepce technické infrastruktury je řešena s ohledem na prostupnost krajiny. Trasy technické infrastruktury 
jsou pokud to technické podmínky dovolují vedeny souběžně. 
Čl.  (24) 
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových 
oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na 
to vytvářet v území podmínky pro enviromentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
ÚP  zachovává trasy silnic III/36810 a III/36811, které tvoří páteř zastavěného území Plochy bydlení nejsou 

navrhovány v blízkosti  těchto  silnic, kromě ploch přestavby. Zastavěným územím procházejí  tyto silnice.  Po 
řešeném území prochází rovněž koridor přeložky silnice I/43  v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území.  
Čl. (25) 
Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat 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.  
Na území obce  Rychnov na Moravě je stanovené záplavové území Q100  a záplavové území zvláštní povodně .  

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

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

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

- změna organizace půdního fondu a využití vhodných způsobů obhospodařování; zatravnění  
- realizace revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině; 
- na území obce zasahuje rovněž protipovodňové opatření – poldr Třebařov 

Čl. (26) 
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.  
ÚP nevymezuje veřejnou infrastrukturu v plochách s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod 
kromě plochy pro ČOV, pro kterou musí být provedena protipovodňová ochrana . 
Čl. (27) 
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti 
obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i 
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infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v 
oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území 
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří 
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti 
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, 
včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, 
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech.  
Obec nevykazuje charakteristiku mikroregionálního střediska nebo centra. Není  třeba z tohoto důvodu řešit 
posilování infrastruktury v ÚP. 
Čl. (28) 
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého 
sektoru s veřejností. 
Koncepce rozvoje obce je zachována vymezením veřejných prostranství v ÚP jako ploch nezastavitelných. 
Čl. (29) 
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro 
vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.  
Prioritou ÚP e řešení urbanistické a dopravní koncepce a na základě toho byly vymezeny plochy   tak, aby byla 
zajištěna mobilita a dosažitelnost v území obce. 
Čl. (30) 
Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  
Podkladem pro zpracování koncepce technické infrastruktury v ÚP je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací  
Pardubického kraje vycházející z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky.  
 
Čl. (31) 
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování 
přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  
ÚP nevymezuje žádné  plochy se specifickým využitím území pro fotovoltaické  elektrárny nebo  bioplynové 
stanice ani plochy větrných elektráren.  
Čl. (32) 
Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech 
a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat 
pozornost vymezení ploch přestavby.  
ÚP vymezuje   plochy přestavby P1  -  P21. 
 
Územní plán Rychnov na Moravě   je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. 
 
 

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje  
 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk) byly vydány Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29.4.2010 usnesením č. Z/170/10. Aktualizaci č. 1 vydalo krajské 
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zastupitelstvo dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 a nabyla účinnosti dne 7. 10. 2014.  
 
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, která 
nabyla účinnosti 7. 10. 2014, vyplývají převážně následující zásady a úkoly pro územní 
plánování řešeného území: 
Čl. (01) 
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a 
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, 
regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. 
 
Územní plánzajišťujeudržitelný rozvoj v obci. Posiluje kvalitu života obyvatel a obytného 
prostředí svým příznivým urbanistickým a architektonickým řešením obce. Řeší vymezení 
veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Navrhuje vyvážené a efektivní využívání 
zastavěného území obce a zachování funkční a urbanistické celistvosti. Zajišťuje 
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferuje přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině. Respektuje prvky 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a dotvářet krajinu s cílem zvýšit její 
estetické hodnoty a ekologickou stabilitu. 

Čl. (06)  

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

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

− ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  
− 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;  

− 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 ÚP je vymezen ÚSES tak, aby zachovával přírodní hodnoty a byl stabilizovanou funkcí v 
krajině. ÚP nenavrhuje  žádné plochy, které by měnily krajinný ráz, a zatěžovali životní 
prostředí v řešeném území. Nevymezuje plochy, které by zakládali předpoklad zhoršení 
kvality životního prostředí. 
 
Čl. (08) 
Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování 
požadavků na ochranu a rozvoj území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje, 
které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho 
hodnot. 
 
ÚP řeší rozvoj obce tak, aby neohrozil zachování hodnot území.  
Zpracovatel zajistil návaznost a koordinaci ÚP Rychnov na Moravě    s navazujícím územím. 
ÚP Rychnov na Moravě   je   zpracován v souladu se ZÚR Pk. 
 
PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 

Čl. (111) 

b) regionální biocentra, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 
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d) regionální biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

Na území obce nejsou vymezeny tyto prvky regionálních ÚSES v souladu se ZÚR Pk 
 
Čl. (112) 
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území:  
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  

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 stavu2;  

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;  

          využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra 
a biokoridory 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. 
 
Čl. (113) 

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

2. zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy 
prostorové parametry biokoridorů. 

V ÚP  se nenachází žádný prvek regionálního ÚSES, je  vymezen a zpřesněn nadregionální 
biokoridor NRBK K 93  v souladu s metodikou ÚSES dle podmínek daných v řešeném 
území.  

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ  

Čl.(116) 
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ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného 
rozvoje těchto území:  

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

b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, 
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí;  

c) v chráněných krajinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu 
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová 
zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a 
krajiny; 

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

j) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného 
rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným 
parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu10 tento vliv hodnotit studií 
krajinného rázu a negativní dopady eliminovat, konkrétní zásady a úkoly pro umístění 
staveb větrných elektráren jsou uvedeny v článku (97a) 

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

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

m) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných 
forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a 
navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit dostatečné značení 
cyklistických a turistických tras v krajině a jejich zázemí (odstavná parkoviště na 
výchozích místech, veřejná tábořiště, apod.) tak, aby byla využita atraktivita území, 
usměrňována turistická návštěvnost a do maximální míry eliminovány negativní vlivy na 
přírodu (hluk, eroze apod.).  

n) podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a 
zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na 
ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky;  

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

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

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

 
ÚP je navržen v souladu s těmito zásadami ochrany území. Jsou respektovány přírodní 
hodnoty. Koncepce uspořádání krajiny vymezuje tyto plochy jako plochy NP – přírodní, kde ve 
stanovení podmínek pro využití ploch jsou vymezené ÚSES jako plochy nezastavitelné. Jsou 
podporovány šetrné formy vymezení ploch rekreace.  
Čl.(121)  
ZÚR vymezují na území kraje tyto krajinné typy:  

• krajina horských holí 
• krajina lesní 
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• krajina lesozemědělská 
• krajina zemědělská 
• krajina sídelní 
• území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace 

Čl.(122)  

ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a 
rozhodování o nich:  

• vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání; 
• chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména 

strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu; 

• rozvíjet retenční schopnost krajiny;  
• respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich 

ochrany;  
• preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových 

území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; cestovní ruch rozvíjet 
ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci 
chatových lokalit;  

• respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a 
tvarově vhodnými stavbami; při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní 
umisťování staveb, které mohou díky své výšce a/nebo svým plošným parametrům 
narušit krajinný ráz, vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady 
eliminovat.  

 
V ÚP jsou stanoveny zásady ochrany přírodních zdrojů, je zachována funkčnost a vzhled 
krajiny, nebudou vymezeny nové plochy, které by měly negativní vliv na krajinný ráz.  

Čl.(123)  

ZÚR stanovují jako úkol pro územní plánování upřesnit zásady pro jednotlivé krajinné typy v 
územních plánech.  

 

6.4. KRAJINA LESOZEMĚDĚLSKÁ  

Čl.(130) 

 ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;  
c) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný 

poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený;  
d) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně 

nepůvodních druhů jehličnanů;  
g) charakter převážně polootevřený;  
h) převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje 

výjimečné typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.  
 
Čl.(131) 
 ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:  

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

b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území 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 odůvodnitelných případech; 
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c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodnitelných případech; 
d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 

vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně 
využívaných ploch;  

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

 
ZÚR Pk vymezila částečně obec Rychnov na Moravě  do krajinného typu lesozemědělského 
v ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Nové zastavitelné plochy 
bydlení jsou  vymezeny v plochách zemědělských na bonitách., II.,  III. a V.  tříd tam, kde to 
podmínky v území umožňují. Tyto plochy byly vymezeny již předchozím ÚP.  Technickou a 
dopravní infrastrukturu lze umístit v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných případech 
v rámci přípustných regulativů pro plochy lesní NL a zemědělské NZ.  
 
6.5 KRAJINA ZEMĚDĚLSKÁ 

Čl. (132)  

ZÚR vymezují krajinu zemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

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

b) kompaktní tvar segmentu o minimální výměře 10 km2;  

c) reliéf nížin a úvalů;  

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

e) bezlesý otevřený charakter;  

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

Č l. (133)  

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

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

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

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

d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.  

 
ZÚR Pk vymezila část obec Rychnov na Moravě  do krajinného typu zemědělského. Nové 
rozvojové plochy jsou vymezeny převážně v lokalitách s bonitou ZPF I., II.,  III a V. . třídy tam 
kde to podmínky v území umožňují. Tyto plochy byly vymezeny již předchozím ÚP. 
Technickou a dopravní infrastrukturu lze umístit v PUPFL pouze v nezbytných a 
odůvodněných případech v rámci přípustných regulativů pro plochy zemědělské NZ. Pestrost 
krajiny je zachována vymezením izolační a doprovodné zeleně. Prostupnost krajiny je 
zajištěna přípustným regulativem pro plochy krajinné zeleně.  
 
ÚP Rychnov na Moravě  není narušena venkovská urbanistická struktura. 
ÚP Rychnov na Moravě  je v souladu s těmito aktualizovanými Zásadami udržitelného 
rozvoje Pardubického kraje.  
Výše uvedené úkoly a záměry z aktualizovaných Zásad udržitelného rozvoje Pardubického 
kraje jsou tedy v rámci ÚP Rychnov na Moravě   respektovány. 
Zpracovatel zajistil návaznost a koordinaci ÚP Rychnov na Moravě  s navazujícím územím.  
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c)  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

V rámci ÚP Rychnov na Moravě je z hlediska širších územních vztahů zajištěna koordinace 
využívání území s navazujícím územím sousedních obcí.  

Na širší území jsou navázány systémy dopravních a inženýrských sítí a systémy krajinné 
zeleně a ÚSES. Mimo stávajících systémů, které územní plán respektuje v trasách 
vymezených nadřazenou dokumentací či závaznými podklady . Je vymezen koridor  pro 
přeložku silnice I/43 Mladějov – Lanškroun - Albrechtice. Územně je chráněna trasa  
průplavu D – O – L. Záměry územního plánu Rychnov na Moravě  se záměry okolních sídel 
jsou koordinovány jednak nadřazenou  dokumentací  ( ZÚR Pk) a jednak jsou  prověřovány 
systémem projednávání jednotlivých územních plánů, který vyžaduje projednání se 
sousedními obcemi, nadřízenými a dotčenými orgány.  

 
 

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

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných 
potřeb rozvoje obce. Navržené změny nepředstavují ohrožení kvality životního prostředí. 
Jedná se o nově navržené bydlení v rodinných domech, plochy zemědělské výroby, plochy 
technické infrastruktury a plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, navazující na 
stávající zástavbu. 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě  je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 
18 stavebního zákona neboť : 
- vytváří předpoklady pro výstavbu 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, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích 

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 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 

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví 

- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 
- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna 

ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou 
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

 
Návrh ÚP  Rychnov na Moravě   je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť: 
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné 
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využívání 
- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 

prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a 
řešení staveb 

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 
- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče. 
 
 

e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Návrh územního plánu Rychnov na Moravě   je 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 – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Respektovány jsou vodní toky v řešeném území , do jejich manipulačního pásma nejsou 
navrhovány záměry, které by znemožňovaly nebo výrazně ztěžovaly údržbu vodních doků ( 
Zákon č. 254/2001 Sb. – vodní zákon). 
 
ÚP respektuje trasu a ochranná pásma přeložky silnice I/43  a silnic II. a III. třídy dle § 30 a 
§32 zákona č 13/1667 Sb. , o pozemních komunikacích, v platném znění. Tyto budou 
respektovány při využívání území i při rozhodování o změnách využití území.  
  
Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje bylo vydáno 
9.1.2019 pod č.j.KrÚ 792/2019. 
 
Zadání ÚP Rychnov na Moravě  předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřad 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,  který provedl zjišťovací řízení 
podle § 10, odstavce 2 zákona č. 100/2001 Sb. ve stanovisku bylo rozhodnuto, že návrh 
zadání územního plánu nebude posuzován podle citovaného zákona. 
 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 4.1.2018 pod č.j. KrÚ 
78272/2017/OŽPZ/Ti k závěru, že k návrhu zadání ÚP Rychnov na Moravě není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 
Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění ( zákon č. 201/2012 Sb.). 
Respektován je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
Celé řešené území je území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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Návrh ÚP Rychnov na Moravě je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
 
Společné jednání o návrhu ÚP Rychnov na Moravě proběhlo dne 06. 09. 2018 na MěÚ 
Moravská Třebová. Návrh ÚP byl v rámci společného jednání o návrhu ÚP projednán a 
dohodnut s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle 
jejich uplatněných stanovisek byla upravena textová a grafická část návrhu i odůvodnění ÚP 
Rychnov na Moravě. 
 
Vyhodnocení stanovisek společného projednání NÁVRHU ÚP RYCHNOV NA 
MORAVĚ – tabulka B 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze dne 
1 Hasičský záchranný 

sbor Pk, Svitavy 
Nevyjádřil se  

2 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Souhlasí. 
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 výroby a skladování – zemědělská výroba - VZ označenou P18 
bude v textu návrhu ÚP doplněna podmínka pro využití těchto ploch 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 - smíšené obytné venkovské – SV 
označené Z1 v blízkosti plochy dopravní infrastruktura – silniční - DS (koridoru přeložky 
silnice I/43) označenou CD - D22, je podmíněno předložením hlukové studie 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 přeložce silnice I/43.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme. Podmínky KHS jsou zapracovány do návrhu UP-kap. c.  

Pro plochu VZ bude doplněno podmínečně přípustné využití - z činnosti na přestavbové 
ploše P18 nesmí hluková zátěž na hranici pozemků (vůči stávající bytové zástavbě) 
překračovat přípustné limity hluku. 

Pro plochu SV bude doplněno podmínečně přípustné využití – využití plochy Z1 je 
podmíněno předložením hlukové studie o nepřekročení hygienických limitů hluku v 
chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby. 

KHSPA 14494/2018/HOK-
Sy 
04.10.2018 

3 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, požaduje dodržet tyto připomínky:  
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.  
2. Případný návrh kategorie silnic v obci i mimo obec navrhovat dle příslušných platných ČSN.  
3. Obytnou zástavbu navrhovat tak, aby byly eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk, 
znečištění ovzduší atd.).  
4. Případnou novou zástavbu navrhovat tak, aby byl minimalizován počet komunikačních 
napojení na probíhající silnice II. a III. třídy.  
5. Nová připojení silnic II. a III. třídy projednat v samostatném jednání, za účasti majetkových 
správců a Policie ČR.  
6. Vytvořit předpoklady pro respektování rozhledových trojúhelníků při napojení stávajících i 
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. Při budoucích rekonstrukcích v zastavěných územích klást důraz na odstranění všech 
bodových závad, snížení hlučnosti a prašnosti, odvedení srážkových vod, zajištění bezpečného 
pohybu chodců i cyklistů a návrh dostatečně únosné konstrukce.  
9. Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo silniční těleso.  
10. Dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického kraje.  
11. Respektovat trasu a ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle § 30 a § 32 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích.  
12. Novou výstavbu vždy posuzovat s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné 

KrÚ 66996/2018 
2.10.2018 
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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,…).  
13. V tuto chvíli probíhá pěší doprava po silnicích III. třídy. Dle místních podmínek vytvářet síť 
komunikací IV. třídy a minimalizovat tak pohyb chodců po silnicích III. třídy.  
Vyjádření pořizovatele: návrh UP respektuje všechny z výše uvedených připomínek, které je 
možné v územním plánu při použitém měřítku řešit. 

4 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas) 
Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změněněkterých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek 
zájmů sledovanýchorgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další 
požadavkynadrámec vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytickýchpodkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. J.Svobodová) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále též zákon), do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní 
parky, nemápřipomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel  RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen „OZPF“) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Rychnov na Moravě, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 17,1700 ha, z toho:  

 Lokality: P01, P03, P04, P06, P07, P08, P09, P11, P12, P14, P15, Z01, Z02, Z03, Z04, 
Z05, Z06, Z07, Z08, Z09 - rozloha 7,7800 ha. Využití je možné pro bydlení.  

 Lokalita: Z14 - rozloha 0,2300 ha. Využití je možné pro ČOV.  
 Lokalita: CD-D22 - rozloha 3,8000 ha. Využití je možné pro dopravu.  
 Lokality: Z12, Z13 - rozloha 1,3294 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost.  
 Lokality: Z10, Z11 - rozloha 2,1700 ha. Využití je možné pro výrobu a skladování.  
 Lokality: P19, P20, P21 - rozloha 0,4700 ha. Využití je možné pro zeleň.  
 Lokalita: P18 - rozloha 1,4000 ha. Využití je možné pro zemědělskou výrobu.  

 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel IngJ.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 (lesní zákon), nemáme z hlediska 
kompetencí orgánu státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 
návrhu územního plánu zásadní připomínky.  
Z textové části dokumentace – odůvodnění, kap. m) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ 
vyplývá, že územně plánovací dokumentace navrhuje řešení, kterým dojde k dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), a to v celkovém rozsahu záboru 1,92 ha. Jedná se o 
plochy:  
- plocha změn v krajině K1 - poldr Třebařov o celkové výměře záboru PUPFL 0,32 ha  
- plocha koridoru dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/43 o celkové výměře 

záboruPUPFL 1,60 ha (uveden předpoklad, že se tato přeložka pozemků PUPFL vůbec 
nedotkne)  

Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje záměr, který 
naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací 
dokumentace navrhuje zábor lesních pozemků (PUPFL), je dotčeným orgánem ve smyslu 
stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí 
Městského úřadu Moravská Třebová, který je místně a věcně příslušný k uplatnění stanoviska k 
návrhu územního plánu a jeho změn.  
Ochrana PUPFL a zájem na zachování lesa jsou stanoveny jako hlavní účel definovaný lesním 
zákonem, § 13 lesního zákona výslovně uvádí, že „veškeré pozemky určené k plnění funkcí 
lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je 
zakázáno.“ Dále je z tohoto ustanovení lesního zákona zřejmé, že orgán státní správy lesů 
může z tohoto zákazu udělit výjimku, předpokladem je však skutečnost, že se bude jednat o 
pozemky méně významné z hlediska plnění všech funkcí, které jsou pro les jako důležitou 
složku životního prostředí definovány. Zároveň je orgán státní správy lesů povinen vyhodnotit, 
zda důvod pro odnětí lesních pozemků pro plnění funkcí lesa převažuje nad veřejným 

KrÚ 58076/2018/OŽPZ/Ti 
13.09.2018 
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zájmem na zachování lesa, protože plánování jiného využití lesních pozemků než je 
plnění funkcí lesa je možné jen v nezbytně nutných případech a musí být náležitě 
odůvodněno.  
Vyjádření pořizovatele:akceptujeme. MěÚ Moravská Třebová byl obeslán. 

5 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věcí využívánínerostného bohatství 
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisůuplatňujemek návrhu UP Rychnov na Moravě podle 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko: 
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme. 

MPO 61541/2018 
29.08.2018 

6 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

7 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha1  

Nevyjádřilo se  

8 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Bez připomínek 
K návrhu územního plánu Rychnov na Moravě Ministerstvo životního prostředípodle ustanovení 
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostnéhobohatství (horní zákon), v platném 
znění, uvádí, že ve svodném území obceRychnov na Moravě nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin anebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 

MZP/2018/550/1046-Hd 
ZN/MZP/2018/550/1 
11.09.2018 

9 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Nevyjádřil se  

10 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

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.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:  
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letiště 
a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je 
nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 
předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže 
uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v 
terénu výškově omezena nebo zakázána.  
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území. V grafické 
i textové části návrhu územního plánu již zapracované.  
Vyjádření pořizovatele: akceptujeme, požadavky jsou již zapracovány v grafické části 
(koordinační výkres) i textové části návrhu – viz kap. j) odůvodnění textové části v podkapitole 
Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana…. Zájmová území AČR jsou respektována. 
V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 

7733/72910/2018-1150-
OÚZ-PCE 
01.10.2018 
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11 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěU vydává toto koordinované stanovisko: 
1. Ochrana přírody a krajiny 
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraněpřírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán 
k záměru nemápřipomínky.  
 
2.  Odpadové hospodářství 
 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 1 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem 
dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.  
 
3.  Ochrana lesa 
 Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 
- Při realizaci navržených řešení bude postupováno tak, aby byly minimalizovány případné 

dopadyna PUPFL 
- Celkový předpokládaný zábor PUPFL nebude výrazněji navýšen, nebude požadováno 

další rozšíření záboru nebo další omezení plnění funkcí lesa 
Vyjádření pořizovatele:Kap. m), podkapitola 10.2 odůvodnění textové části byla doplněna o 
text:„Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny kromě záboru části PUPFL pro  
plochu změn v krajině K1 - poldr Třebařov o celkové výměře  0,32 ha a dále 1,60 ha pro koridor 
dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/43, ale předpoklad je, že se tato přeložka pozemků 
PUPFL vůbec nedotkne.“ 
 
 
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 
ao změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní 
zákon"), jsouzáměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky. 
 
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. Dotčený orgán 
k záměru nemá připomínky. 

Odůvodnění: 
Ochrana lesa: 

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako orgán vykonávající státní 
správu lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písmeno b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o lesích), vydává stanovisko k Návrhu územního plánu Rychnov na Moravě.  

- Z textové a grafické části tohoto návrhu ÚPO je zřejmé, že má být proveden zásah do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), který může znamenat negativní 
ovlivnění okolních lesních porostů a jednotlivých složek lesního prostředí. Jedná se o 
odnětí pozemků z PUPFL v rámci změn v krajině K1 - výstavba poldru Třebařov s 
odnětím z PUPFL o výměře 0,32 ha a koridor dopravní infrastruktury s označením CD-
D22 - přeložka silnice I/43 s odnětím z PUPFL o výměře 1,60 ha.  

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

Památková péče: 

- Příslušný orgán v průběhu řízení posuzoval návrh územního plánu z hlediska jeho 

S MUMT 28311/2017/OZP9 
11.12.2017 
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souladu s platnými právními předpisy. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel 
orgán státní památkové péče z předloženého návrhu, odborných podkladů - metodický 
materiál "Principy památkového urbanismu, SÚPP Praha 2000" a došel k závěru, že 
Návrh územního plánu obce Rychnov na Moravě je přípustný bez připomínek.  

Upozornění: 
1.  Ochrana lesa 

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

2.  Ochrana zemědělského půdního fondu 

- Dle ustanovení § 17a odst. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, je dotčeným 
orgánem krajský úřad, který vydává stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. 

Vyjádření pořizovatele:Krajský úřad byl obeslán. 

3.  Ochrana vod 

- V předloženém územním plánu obce je ponechána možnost předčištění 
splaškových vod v domovních čistírnách odpadních vod. Tato možnost není v 
rozporu se zákonnými předpisy, ale upozorňujeme, že tato možnost není v souladu 
s aktuálním zněním řešení odpadních vod uvedeném v Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Pardubického kraje Obce Rychnov na Moravě 
(http://prvk.pardubickykraj.cz/pdf/karty/14409_01.pdf). V této kartě obce je uvedeno, 
cituji: "Navrhuje se vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci. U každé připojené 
nemovitosti bude samostatná tlaková čerpací stanice. Při budování tlakové 
kanalizace bude síť větvená. Hlavní tlaková stoka bude uložena po levé straně v 
zahradách vedle komunikace a níže položená místa budou postupně napojována 
buď jednotlivě, nebo podružnými větvemi z území podél potoka. Pod komunikacemi 
se budou provádět protlaky. Tlaková kanalizace je uložena v hloubkách 1,2 - 1,5 m. 
Celková délka tlakové kanalizace bez přípojek bude cca 9841 m. Celkový počet 
domovních tlakových čerpacích stanic bude 219 ks.". 

Vyjádření pořizovatele:Návrh respektuje PRVK Pk a možnost budovat DČOV je do doby 
vybudování obecné ČOV.  

12 Obvodní bánský úřad, 
Trutnov 

 OBÚ v Hradci Králové již vydal Vašemu úřadu vyjádření k zadání územního plánu Rychnov na 
Moravě pod SBS 40050/2017/OBÚ-09/1, které je stále platné. 
Ve zmíněném stanovisku OBÚ sděluje, že nemá v evidenci stanoven dobývací prostor ani 
chráněné ložiskové území na pozemcích k.ú. Rychnov na Moravě. 
Vyjádření pořizovatele:akceptujeme. 

SBS 25931/2018/OBÚ-09/1 
21.08.2018 

13 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

14 KÚ Pk, odbor 
strategického rozvoje 

Na vědomí  

15 Obec Rychnov na 
Moravě Nevyjádřila se 

 

16 Obec Mladějov na 
Moravě Nevyjádřila se  

17 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

18 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

19 Obec Třebařov Nevyjádřila se  

20 Obec Žichlínek Nevyjádřila se  

21 Obec Luková Nevyjádřila se  

22 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

23 GasNet s.r.o., Ústí 
nad Labem 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci jednání o návrhu územního plánu Rychnov na Moravě. 
K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, 
s.r.o.: 
• vysokotlaké plynovody, 
• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 
• středotlaké plynovody a přípojky. 

5001792308 
14.9.2018 
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K návrhu územního plánu nemáme žádné námitky. 

24 ČEPS a.s., Praha Nevyjádřil se  

 
 
Veřejné jednání o návrhu ÚP Rychnov na Moravě proběhlo dne 04. 02. 2019 na 
OÚ Rychnov na Moravě. Návrh ÚP byl v rámci společného jednání o návrhu ÚP 
projednán a dohodnut s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních 
právních předpisů. Podle jejich uplatněných stanovisek byla upravena textová a 
grafická část návrhu i odůvodnění ÚP Rychnov na Moravě. 
 
 
Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání NÁVRHU ÚP RYCHNOV NA 
MORAVĚ – tabulka C 

Č. Autor Text / Stanovisko pořizovatele Č.J./ Ze dne 
1 KÚ Pk, odbor rozvoje Neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu KrÚ 792/2019 

9.1.2018 
2 KÚ Pk, odbor dopravy 

Pardubice 
Nevyjádřil se  

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 neuplatňujek veřejnému projednání 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), zvláště chráněná území (přírodní 
rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, 
nejsou k předloženému návrhu žádné připomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Vladimír Vrána)  
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 Rychnov na Moravě, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného 
řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 17,17 ha, z toho:  
 Lokality: P01, P03, P04, P06, P07, P08, P09, P11, P12, P14, P15, Z01, Z02, Z03, Z04, Z05, 
Z06, Z07, Z08, Z09 - rozloha 7,78 ha. Využití je možné pro bydlení. 
 Lokalita: Z14 - rozloha 0,23 ha. Využití je možné pro ČOV. 
 Lokalita: CD-D22 - rozloha 3,80 ha. Využití je možné pro dopravu. 
 Lokality: Z12, Z13 - rozloha 1,32 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost. 
 Lokality: Z10, Z11 - rozloha 2,17 ha. Využití je možné pro výrobu a skladování. 
 Lokality: P19, P20, P21 - rozloha 0,4700 ha. Využití je možné pro zeleň. 
 Lokalita: P18 - rozloha 1,4000 ha. Využití je možné pro zemědělskou výrobu. 
 
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 (lesní zákon), nemáme z hlediska 
kompetencí orgánu státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému 
projednání návrhu územního plánu Rychnov na Moravě další připomínky. Zůstává v platnosti 
stanovisko orgánu státní správy lesů, uplatněné ve stanovisku krajského úřadu č.j. KrÚ 
58076/2018/OŽPZ/Ti ze dne 13. 9. 2018. 
V tomto stanovisku orgán státní správy lesů nemá připomínky, ale upozorňuje, že územně 
plánovací dokumentace navrhuje řešení, kterým dojde k dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (PUPFL). Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace 
představuje záměr, který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. 

KrÚ 791/2019 
24.01.2019 
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územně plánovací dokumentace navrhuje zábor lesních pozemků (PUPFL), je dotčeným 
orgánem ve smyslu stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor 
životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová, který je místně a věcně příslušný k 
uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu a jeho změn. 
Vyjádření pořizovatele: MěÚ Moravská Třebová,orgán státní správy lesů byl obeslán. 

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy 

Nevyjádřil se  

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S návrhem územního plánu Rychnov na Moravě  s o u h l a s í.  
 

KHSPA 20277/2018/HOK-
Sy 
14.01.2019 

6 Obvodní bánský úřad, 
Hradec Králové 

Bez připomínek SBS 00270/2019/OBÚ-09/1 
08.01.2019 

7 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

8 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

9 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

Nevyjádřilo se  

10 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha  

Nevyjádřilo se  

11 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Souhlasí bez připomínek MPO 744/2019 
08.01.2019 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

Nevyjádřilo se  

14 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Dílčí stanovisko SPÚ, Pobočky Svitavy 
Bez připomínek 
 
Dílčí stanovisko SPÚ, odboru vodohospodářských staveb  
V zájmovém území ÚP Rychnov na Moravě se dle našich podkladů nachází stavba 
vodníhodíla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Jedná se o:  

• HOZ „LUKOVA“, ID 5090000113 -11201000, otevřený kanál v celkové délce 340 m, 
z roku 1976, ČHP 4-10-02-0150  

Tato stavba HOZ je v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřeného HOZ 6 m 
oboustranný manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody.  
Na uvedeném vodním díle HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené ornice, 
sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedené stavby HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat 
na vědomí a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplněna do 
koordinačního výkresu.  
Pro informaci vám sdělujeme, že dle dostupných podkladů se na části zájmového území může 
nacházet podrobné odvodňovací zařízení. Přesný průběh, stav a funkčnost nám není známa.  
Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou 
neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa 
digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací 
(odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat 
(zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 
2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých 
pozemcích.  
Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také 
zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – 
detail/Meliorace.  
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 
Vyjádření pořizovatele: koordinační výkres bude doplněn dle požadavku. 

SPU 002386/2019/02 
14.01.2019 

 15 MěÚ Moravská MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko: S MUMT 00313/2019/OZP9 
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Třebová Ochrana přírody a krajiny, Odpadové hospodářství, Ochrana lesa, Ochrana zemědělského 
půdního fondu, Doprava na pozemních komunikacích a Památková péče – bez připomínek 

Ochrana vod 
Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodácha o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou 
záměrem dotčeny. 
Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 
- Při stavebních úpravách veřejných budov, komunikací a zpevněných ploch budou 
dešťové vodyz těchto staveb vhodně technicky navedeny do vsaku, popřípadě před 
vsakem jímány, využíványnapř. pro zálivku zeleně.  

Vyjádření pořizovatele: návrh UP bude upraven a podmínka bude zapracována do 
kapitolyKoncepce dopravní a technické infrastruktury-vodní hospodářství– dešťová kanalizace 

11.02.2019 

16 Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se  

17 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

18 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

19 Obec Mladějov na 
Moravě 

Nevyjádřila se  

20 Obec Třebařov Nevyjádřila se  

21 Obec Žichlínek Nevyjádřila se  

22 Obec Luková Nevyjádřila se  

23 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

24 GasNet s.r.o. V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, 
s.r.o.: 
• vysokotlaké plynovody, 
• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 
• středotlaké plynovody a přípojky. 
 
K návrhu územního plánu Rychnov na Moravě nemáme žádné námitky. 

5001859670 
24.01.2019 

25 ČEPS, a.s. Nevyjádřil se  

 
 

g)   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Návrh ÚP Rychnov na Moravě  neobsahuje žádné řešení, které by mohlo mít negativní vliv 
na životní prostředí nebo na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 
2000. Vzhledem k rozsahu a charakteru nově navržené zastavitelné plochy, nelze 
předpokládat významný negativní vliv na životní prostředí.  

Protože žádný z dotčených orgánů neuplatnil některý z výše uvedených požadavků, není  
provedeno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 20.12.2017 pod č.j. 
79611/2017/OŽPZ/Sv. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 4.1.2018 pod č.j. KrÚ 
78272/2017/OŽPZ/Ti k závěru, že k návrhu zadání ÚP Rychnov na Moravě není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

 

h)  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU  PODLE § 50 ODST.5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA , VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO 
STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO 
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Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo 
třeba zpracovávat výše uvedené sdělení. 
 
 

i)   VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ  POŽADAVKÚ ZADÁNÍ 

Územní plán Rychnov na Moravě je  zpracován na základě zadání územního plánu, které 
bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 18.1.2018 usnesením č.RNM XXIV. 241. Všechny 
požadavky, obsažené v zadání ÚP jsou v územním plánu splněny. 
 

a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

a.1 Požadavky na urbanistickou koncepci 
 
a.1.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Návrh ÚP respektuje  obecně platné republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1, (dále též „PÚR ČR“), která byla schválená vládou České republiky 15. 4. 
2015 pod číslem usnesení č. 276. 

V návrhu ÚP  jsou respektovány  především tyto republikové priority:  

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i 
jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  
Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využitím naplňovat potřeby ekonomického a 
sociálního rozvoje obce. Nenarušuje  přírodní, kulturní a civilizační hodnoty řešeného 
správního území.  
Respektovat Přírodní památku Rychnovský vrch, Evropsky významná lokalita (EVL) 
Rychnovský vrch – NATURA 2000,  který se rozkládá na západě řešeného území a dále 
registrované VKP 9001 meze u Wacgborgu,  9008 Jižní stráň na Strážném kopci,  9012 
Údolí u hřbitova,  9018 Remíz v Rybnících,  9019 Daňčí farma,  9120 Pod vedením,  9121 
Remízky v Rychnově,  9122 Remízky nad koupalištěm,  9123 Pastvina u Rychnova,  9124 
vysoká mez, 9125 Luoka nad Strážným kopcem,  9127 Na Hošce, 9128 zamokřená louka 
Z ochranné zóny NRBK je vyčleněno zastavěné a zastavitelné území.  

(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.  

ÚP tyto požadavky respektuje a řeší.  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a 
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
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segregace nebo snížení její úrovně.  
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů jsou v ÚP vymezeny plochy s rozdílným 
způsobem využití tak, aby nedocházelo k prostorově sociální segregaci. Je zachována 
kvalita životního prostředí, dopravní obslužnost i infrastruktura úměrně k počtu obyvatel.  

(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 a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
V územním plánu jsou  chráněny nemovité kulturní památky, architektonicky a urbanisticky 
hodnotné stavby na úrovni obce. Celé správní území je v celém rozsahu „území s 
archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve smyslu § 22 a § 23 odst. 6) zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění, a to ÚAN kategorie I., II. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  
V ÚP byla  posouzena možnost  vymezení ploch, které vytvoří nabídku pracovních 
příležitostí úměrně k počtu a věkové struktuře obyvatel obce a jsou vymezeny dvě plochy 
výroby  a skladování – drobná výroba na obou koncích zastavěného území.  

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  
Ochrana nezastavěného území (ZPF a PUPL) je  plně zajištěna stanovením podmínek pro 
využití ploch s rozdílným využitím vyznačených jako plochy NZ – plochy zemědělské a NL- 
plochy lesní.  

(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.  

ÚP nevymezuje plochy pro rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter 
krajiny a respektuje  veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území jako Přírodní 
památka Rychnovský vrch , lokalit soustavy a Evropsky významná lokalita – Rychnovský 
vrch - Natura 2000 

(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.  

ÚP  vytváří   a zajišťuje prostřednictvím ÚSES migrační propustnost krajiny. Nedochází 
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k nežádoucímu srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v 
rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je 
krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je 
zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.  

ÚP  tyto pozemky vymezuje a chrání.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo).  
V ÚP byla  posouzena možnost  vytváření  podmínek pro  různé formy turistiky.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

ÚP vymezuje koridor přeložky silnice I/43  - CD – D22 

(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.  

ÚP vymezuje plochy bydlení v dostatečných vzdálenostech od ploch výroby a od ploch 
zemědělských areálů a doplňuje zde pásy ochranné a izolační zeleně.  

(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.  
ÚP respektuje  tyto zásady. Jen malá část správní území obce leží v záplavovém  území a 
nejsou v něm vymezovány zastavitelné plochy kromě plochy pro ČOV, kde musí být 
realizováno protipovodňové opatření.  

(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.  

Tato problematika je ÚP řešena a navrhuje vhodné řešení.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
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negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi.  
ÚP nevymezuje tyto plochy. 
 
Řešené území leží v koridoru technické infrastruktury vymezené PUR ČR a to:  
 
(150d) E15a, b – vymezení: koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Týnec – Krasíkov a 
Krasíkov - Prosenice 
 
(198) v návrhu ÚP vymezit územní rezervu pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) a 
do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu zajistit územní ochranu. 
 
Tyto požadavky návrh ÚP Rychnov na Moravě respektuje a řeší.  
 
a.1.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) byly vydány krajským zastupitelstvem 
29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti 15. 6. 2010 ve znění aktualizace č. 1, 
která nabyla účinnosti 7. 10. 2014. 
Respektovat tyto požadavky, které jsou stanovené v ZÚR Pk: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a 
udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování územních 
studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.  
Územní plán  zajišťuje  udržitelný rozvoj v obci. Posiluje kvalitu života obyvatel a obytného 
prostředí svým příznivým urbanistickým a architektonickým řešením obce. Kvalitně řeší 
vymezení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně. Navrhuje vyvážené a efektivní 
využívání zastavěného území obce a zachování funkční a urbanistické celistvosti. Zajišťuje 
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferuje  přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině. Respektuje  prvky 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a dotváří krajinu s cílem zvýšit její 
estetické hodnoty a ekologickou stabilitu. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci 
významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených 
v Programu rozvoje Pardubického kraje. 
ÚP řeší jako VPS  (150d) E15a,b – vymezení: koridor pro dvojité vedení 400 kV Týnec – 
Krasíkov a Krasíkov - Prosenice  a řeší  územní souvislosti . 
(198) v návrhu ÚP je vymezena územní rezerva pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (D-
O-L) a do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu  je zajištěna  územní ochrana. 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na:  
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce 
krajiny;  
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  
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; 
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;  
e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální 
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soudržnost obyvatel;  
f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně 
konfliktních lokalit. 
V ÚP vymezuje  ÚSES tak, že  zachovává přírodní hodnoty a je  stabilizovanou funkcí v 
krajině. ÚP nenavrhuje  žádné plochy, které by měnily krajinný ráz a zatěžovali životní 
prostředí v řešeném území. Nejsou  vymezeny plochy, které by zakládali předpoklad 
zhoršení kvality životního prostředí. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 
Přitom se soustředit zejména na:  
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická 
a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných 
prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a 
zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;  
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a 
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před 
výstavbou ve volné krajině;  
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;  
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika);  
e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové 
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;  
f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 
činností v ostatním území kraje;  
h) úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti;  
i) vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi.  
ÚP tuto problematiku řeší a navrhuje vhodná řešení.  

(16b) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování v území rozvojové osy OS8:  
a) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na MÚK na budoucí 
rychlostní silnici D35, s cílem snížit zatížení obytného území sídel;  
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  
d) respektovat požadavky na ochranu evropsky významných lokalit Rychnovský vrch,  

e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za 
podmínek stanovených odst. (112):  
e.2) nadregionálních biokoridorů K93;  

ÚP řeší problematiku dopravní infrastruktury, ochranu evropsky významné lokality 
Rychnovský vrch a NRBK K93 včetně jeho ochranné zóny.  

(73) ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového významu 
D35 Opatovice n. L. – Vysoké Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. Třebové (- Mohelnice) a 
navrhují koridor pro umístění stavby D01 od MÚK Opatovice n. L. po hranice s Olomouckým 
krajem. Na této trase navrhují MÚK, a to v prostorech: Rokytno, D. Ředice/Časy, Dašice, 
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Ostrov, Vysoké Mýto-sever, Vysoké Mýto-jih, Řídký, Litomyšl-sever, Litomyšl – východ, 
Svitavy-západ, Svitavy-sever, Moravská Třebová-sever/Mladějov a Dětřichov. 

(79) Koridor VD3 (Labská větev D-O-L) je sledován jako územní rezerva. 

(82) a) ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  
- pro rychlostní silnice koridor v šířce 600 m 
- pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m 
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;  
- zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, 
zhoršení kvality ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví;  
- při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti;  
- zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů;  
- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF. 
ÚP tyto požadavky respektuje a dodržuje.  

(83) ZÚR navrhuje na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a obchvatů: 
t) koridor pro umístění stavby D22 - přeložka silnice I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice;  
ÚP tento koridor pro přeložku silnice I/43 vymezuje.  

(110) b) vymezit osy NRBK, jejichž funkčnost je nutno zajistit v min. šířce 40 m – K93 
c) ochranné zóny nadregionálních biokoridorů v rozsahu 2 km od osy nadregionálního 
biokoridoru na obě strany; účelem vymezení ochranné zóny je podpora koridorového efektu, 
což znamená, že všechny prvky regionálních i místních ÚSES, významné krajinné prvky a 
společenstva s vyšším stupněm ekologické stability (4, 5) jsou chápány jako součásti 
nadregionálního biokordioru. 
ÚP vymezuje osu NRBK K 93 v šířce min 40m a jeho ochrannou zónu, z které jsou vyjmuty 
zastavěné a zastavitelné plochy.  

(112) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území:  
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;  

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;  

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;  
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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 dokumentacemi3.  

(113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu s 

metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentacítak, 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.  

 
V ÚP  vymezuje  ochrannou  zónu nadregionálního biokoridoru K 93  

(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. 

(115) Přírodními hodnotami území kraje se pro obec Rychnov na Moravě rozumí: 
 lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality – CZ 0530149 

Rychnovský vrch;  
 významné krajinné prvky 
 skladebné části ÚSES 

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

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

 vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, 
es-tetických, rekreačních a hospodářských funkcí;  

 v chráněných krajinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu 
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, 
nová zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu 
přírody a krajiny;  

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

 výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného 
rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným 
parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu10 tento vliv hodnotit 
studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat  

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

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

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

 chránit říční nivy. V co největší možné míře zabránit vodohospodářským úpravám 
regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě 
blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).  

ÚP je  vypracován v souladu kap. 5 ZÚR Pk. Ochrana krajinného rázu je  zajištěna tím, že 
nejsou  vymezeny plochy specifické pro umístění FVE nebo VTE. Plochy pro stavby 
technické infrastruktury jsou  vymezeny  na ZPF tř. ochrany I- V. , stejně jako vymezené 
plochy  zástavby. Jsou schváleny již v platném ÚP.  
Je  respektována přírodní památka Rychnovský vrch a EVL Rychnovský vrch – NATURA 
2000. 

(121) Řešené území je součástí krajiny lesozemědělské, lesní a zemědělské. Respektovat 
hlavní cílové využití krajiny, zásady pro činnost v území a zásady pro rozhodování o 
změnách v území a to: 

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

• (127) - 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; zábor PUPFL připouštět pouze v 
nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury; 

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

• (133) – dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu, 
zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území, zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a 
doplňováním doprovodné zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, 
remízky apod.) a zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 

ZÚR Pk vymezila obec Rychnov na Moravědo krajinného typu lesního,lesozemědělského a 
zemědělského.  ÚP nevymezuje  zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Technická a 
dopravní infrastruktura je  umístěna v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných 
případech. Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení a vymezením sídelní zeleně 
v zastavěné části obce je rozvíjen harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny.  

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

• D22 – koridor přeložky silnice I/43 Mladějov – Lanškroun - Albrechtice 
 
(147) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a 
biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

• U13 – NRBK K93 Uhersko – K132 
 
(148) ZÚR vymezují koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb protipovodňové 
ochrany: 

• PPO3 – Poldr Třebařov – tok Moravská Sázava 
 

Tyto VPS A VPO ÚP respektuje a řeší.  
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ÚP Rychnov na Moravě  je vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

a.1.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

V současnosti je zpracována 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová 

Respektovat stávající limity využití řešeného území dle příslušných výkresů ÚAP Moravská 
Třebová: 

• ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku 
• silnice III/36810, III/36811 včetně OP 
• koridor plavebního kanálu D-O-L 
• technická infrastruktura včetně OP  
• sesuvná území 
• významné krajinné prvky registrované a ze zákona  
• ÚSES – lokální, regionální i nadregionální 
• migračně významná území 
• záplavové území a zvláštní povodně pod vodním dílem 
• kromě lesů hospodářských i lesy zvláštního určení 
• území s archeologickými nálezy 
• nemovité kulturní památky 
• architektonické a urbanistické hodnoty v území neevidované 
• přírodní památka Rychnovský vrch (6089), evropsky významná lokalita Rychnovský 

vrch a nadregionální biokoridor č. 92 (Uhersko – K123) 
 
Respektovat, vymezit a zpřesnit nadmístní záměry v území: 

• koridor přeložky silnice I/43 Mladějov-Lanškroun  
• NRBK K93 včetně ochranné zóny 

 
Respektovat územní rezervu v území: 

• koridor D–O-L 
 
Z RURÚ vyplývají tyto problémy k řešení: 
- Závady 

 Urbanistické závady – existence brownfields – velký statek 
 Dopravní závady – chybí obsluha území veřejnou dopravou o víkendu 
 Hygienické závady: 

– chybí kanalizace a napojení na ČOV 
– nevyhovující stav povrchových a podzemních vod z hlediska 

koncentracedušičnanů 
– hluk z dopravy 
– mírné znečištění ovzduší z vytápění z domácností 

- Ohrožení 
 Zástavba v záplavovém území Q100 
 Orná půda ohrožená erozí 
 Bodový sesuv (dům č.p.72) 

- Střety záměrů s limity: 
– střet zastavěného území se záplavovým územím 

- Jiné problémy 
 Nedostatečná bytová výstavba  
 Nedostatek pracovních příležitostí 
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 Vysoký index stáří 
 
Dle vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje je obec zařazena do kategorie 3a. Z rozboru 
udržitelného rozvoje území UAP vyplynulo, že nejvíc je potřeba posílit sociodemografický 
pilíř a mírně ekonomický pilíř. Přírodní pilíř je hodnocen kladně.  
 
Přírodní pilíř – hodnocen kladně 
Celkové hodnocení enviromentálního pilíře snižuje velký podíl sklonité půdy a mírně snižuje 
koeficient ekologické stability. Kladně je v tomto pilíři hodnocena kvalita ovzduší, změna 
výměry zemědělské půdy za posledních 7 let a podíl zastavěného území v záplavovém 
území a podíl poddolovaných a sesuvných území.  
 
Ekonomický pilíř – hodnocen záporně 
Kladně je zde hodnocena dopravní obslužnost, technická infrastruktura, daňová výtěžnost a 
turistická atraktivita. Záporně je hodnocen počet dokončených bytů, podíl nezaměstnaných 
osob. 
 
Sociodemografický pilíř - hodnocen záporně 
Obec má záporně hodnocen index staří, podíl obyvatel s VŠ vzděláním a počet dokončených 
bytů. Kladně je hodnocena změna počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 
 
Územní plán všechny tyto požadavky  respektuje  a navrhuje řešení .  
 
a.1.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

 
Požadavky na urbanistickou koncepci :  

• Vymezit jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, posoudit aktuální potřebu 
návrhu nových ploch, 

• Navrhnout zastavitelné plochy v místních rozvojových osách, ve vazbě na stávající 
obytnou výstavbu a na okraji obce, případně v rámci přestavbových území. 

• Zachovat ráz původní urbanistické struktury v řešeném území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.  

• Vymezit jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, posoudit aktuální potřebu 
návrhu nových ploch. 

• Rozsah zastavitelných a  ploch přestavby  vymezit s ohledem na rozvojový potenciál 
řešeného území a předpokládané demografické trendy. Před zástavbou zasahující do 
volné krajiny je preferována přestavba stávajících ploch či zástavba v prolukách. 
Zastavitelné plochy vymezit tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelovánítvaru 
zastavěného území a byla minimalizována jeho fragmentace.  

• Pro zástavbu využívat přednostně stávající nezemědělské půdy. 
• Při vymezování zastavitelných ploch v maximální míře respektovat morfologii terénu a 

historicky vytvořenou urbanistickou strukturu sídla tak, aby budoucí výstavba 
přispívala k vytváření nové a soudobé identity prostoru při respektování prostorových 
vazeb s původní zástavbou. 

• Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.  

• S přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazení budou v ÚP vymezovány 
pozemky o rozloze větší než 2000 m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s 
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ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit v souladu s 
požadavky ustanovení § 3 a § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění  

• Stanovit takové podmínky využití a podmínky plošného i prostorového uspořádání 
ploch, které zajistí soulad budoucí zástavby s hmotovým členěním a měřítkem okolní 
zástavby a které zajistí ochranu celkového vzhledu obce, zejména při dálkových 
pohledech 

• U zastavitelných ploch stanovit označení plochy a specifické koncepční podmínky pro 
využití konkrétní rozvojové plochy 

• Stanovit plochy s koeficientem míry využití území v zastavitelných plochách 
• Vymezit zastavěná území podle § 58 stavebního zákona v souladu s aktuálním 

stavem území. 
• Vymezit stabilizované (tj. stávající) plochy v zastavěném území beze změny způsobu 

jejich využití, případně opravit zjevné chyby ve stanovení funkčního využití ploch dle 
dosud platné ÚPD obce. Převzít vymezené zastavitelné plochy z původní ÚPD, u 
kterých trvají záměry vlastníků pozemků na jejich využití. 

• Nové rozvojové plochy smíšené obytné navrhnout do území zajišťujícího pohodu 
bydlení při zachování harmonie s okolní krajinou 

• Při výběru nových lokalit k bydlení a při posouzení aktuálnosti stávajících ploch 
určených k tomuto účelu bude zohledněna současná a výhledová hluková expozice 
ze všech okolních zdrojů hluku. V rámci ochrany veřejného zdraví při koncepci 
rozvojových ploch je nutné se zaměřit především na hlukovou zátěž z dopravy ve 
smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Plochy pro 
výrobu s rušivými vlivy a plochy pro bydlení nebudou navrhovány v těsném 
sousedství. 

• Prověřit vymezení dalších zastavitelných ploch pro výstavbu RD 
• Podporovat rozvoj občanského vybavení v rámci smíšených obytných ploch. 
• Prověřit rozvoj ploch pro výrobu a skladování i s ohledem na předpokládanou 

výstavbu rychlostní silnice R35 a silnice I/43. 
• Prověřit rozvoj ploch zemědělské výroby 
• Prověřit rozšíření ploch pro volnočasové aktivity. 
• Prověřit vymezení vhodných lokalit pro penzion, domov důchodců, specializovaná 

centra se zaměření na zdravotně znevýhodněné občany a další sociální skupiny 
obyvatel. 

 
Požadavky na ochranu kulturních, urbanistických a architektonických hodnot:  

• Respektovat kulturní hodnoty s legislativní ochranou a to nemovité kulturní památky 
zapsané v ÚSKP ČR 

• Celé řešené území považovat za území s archeologickými nálezy (ÚAN), má-li se 
provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Na území obce se nachází archeologické lokality evidované v 
SAS ČR - respektovat, zapracovat do textové i grafické části. 

• Do návrhu zapracovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty obce 
přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, které nepožívají zákonné ochrany 
památkové péče a určit jejich ochranu (zastavěné území obce se zachovalou původní 
urbanistickou strukturou, architektonické dominanty, stavby, které jsou dokladem 
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stavitelského umění kraje, původní zemědělské usedlosti, objekty drobné 
architektury, vyhlídkové body) 

 
Požadavky ze zvláštních právních předpisů: 

• Plochy pro výrobu s rušivými vlivy a plochy pro bydlení nenavrhovat v těsném 
sousedství.  

• V rámci ochrany veřejného zdraví při koncepci rozvojových ploch je nutné se zaměřit 
především na související dopravu a hlukovou zátěž ve smyslu v NV č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

• V řešeném území se nachází infrastruktura a zařízení ministerstva obrany ČR, které 
je třeba respektovat v textové i grafické části návrhu - OP letištního radiolokačního 
prostředku (jev 103 ÚAP) 

• Vzhledem k plánovanému rozšíření zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu 
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 ÚP odstranění nebo rekultivaci nelegálních skládek, které se v 
katastru nebo v blízkosti obce nachází. Nelegální skládky jsou vedeny pod 
evidenčním číslem 121, 122 a 123 v k. ú. Rychnov na Moravě (dle místního 
identifikačního systému skládek, vypracovaného pro bývalý Okresní úřad Svitavy) - 
pokud již tyto nelegální skládky nebyly zrekultivovány nebo odstraněny. 

 
Tyto požadavky ÚP respektuje a řeší.  
 

a.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 

 
 

a.2.1 Požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu 
 
a.2.1.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Viz kap. a.1.1 čl. 20, 20a, 23, 59, 104, 198 
 
a.2.1.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap. a.1.2 čl. 07, 16b, 73, 82, 112, 116, 142 
 
a.2.1.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 
 
a.2.1.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

a.2.1.4.1. Silniční doprava 
• Respektovat silnici III/36810 a III/36811 včetně OP 
• Vymezit a upřesnit koridor pro přeložku silnice I/43 v šíři 100 dle vyhledávací studie 

"I/43 v prostoru D35 Mladějov – Lanškroun – varianta A. Dopravní napojení nových 
rozvojových či přestavbových ploch požadujeme řešit prostřednictvím sítě silnic 
nižších tříd, nikoliv přímým napojením na přeložku silnice I/43. 

• V blízkosti koridorů obou silnic nevymezovat nové rozvojové plochy, které umožňují 
umístění objektů a zařízení, podléhajících ochraně před nadlimitními hodnotami 
z provozu silniční dopravy (např. plochy pro bydlení, sport, rekreaci, školská a 
zdravotnická zařízení apod.). V případě, že na uvedených plochách bude možné 
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takové stavby umístit, zařadit tyto stavby jako podmíněně přípustné s podmínkou, že 
v následujícím územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno splnění 
hygienických limitů z dopravy v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb 
a v chráněných venkovních prostorech. 

• Zachovat stávající síť místních a účelových komunikací  
• Prověřit možnosti zajištění dopravní obsluhy jednotlivých lokalit – budou rozlišeny 

stávající stabilizované komunikace a komunikace, které bude třeba upravit; k 
jednotlivým návrhovým plochám navrhnout příjezdy jako veřejná prostranství, jehož 
součástí je komunikace a chodník.  

• V rámci navržených ploch dopravní infrastruktury vymezit dostatečné plochy pro 
úpravy směrového uspořádání silnic a pro řešení křižovatek za respektování 
rozhledových trojúhelníků při napojení stávajících i plánovaných místních komunikací 
na silnice 

• V případě návaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na 
stávající komunikace, které vykazují nevyhovující šířkové poměry, budou navržena 
opatření k rozšíření stávajících komunikací v souladu s platnými právními předpisy 

• Minimalizovat počet komunikačních napojení na silnici III. třídy probíhající řešeným 
územím 

• Vytvořit předpoklady pro případné umístění nových inženýrských sítí mimo silnice 
• Zajistit dostatečné odstavné a parkovací plochy v místech soustřeďování občanů  
• Prověřit vymezení odstavné plochy pro nákladní automobily 
• Parkování automobilů vlastníků domů řešit na pozemcích vlastníků – umožnit 

výstavbu garáží a odstavných ploch v rámci ploch pro bydlení a ploch smíšených 
obytných 

• Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující 
přístup k pozemkům a průchodnost krajiny, případně navrhnout doplnění sítě 
účelových komunikací 

• Podporovat a rozvíjet stávající systém veřejné dopravy, v případě nutnosti vymezit 
plochy pro doplnění autobusových zastávek 

• Podporovat a rozvíjet cyklistickou dopravu, podporovat rozvoj turistických tras pro 
pěší, naučných stezek, lyžařských tras a hipotras 

a.2.1.4.2. Železniční doprava 
• Nejsou požadavky 

a.2.1.4.3. Letecká doprava 
• Nejsou požadavky 

a.2.1.4.4. Vodní doprava 
• Respektovat koridor plavebního kanálu D-O-L jako územní rezervu 
 

Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky respektuje a řeší.  
 

a.2.2 Požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu 
 

a.2.2.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Viz kap. a.1.1 čl. 23, 30, 145, 150d. 
 
 
a.2.2.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap. a.1.2 čl. 07, 112, 116 
 
a.2.2.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
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doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 
 
a.2.2.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

a.2.2.4.1 Zásobování vodou:  
Koncepce zásobování vodou bude vycházet z dokumentace PRVK PK, prověřit aktuálnost 
požadavků a zohlednit současné potřeby obce.  

• respektovat OP technické infrastruktury 
• při návrhu nových rozvojových ploch posoudit dostatečnost kapacity vodních zdrojů a 

řešit zásobování vodou se zohledněním potřeby požární vody 
• prověřit možnost nových vodních zdrojů 

a.2.2.4.2. Odkanalizování:  
Koncepce odkanalizování bude vycházet z dokumentace PRVK PK, prověřit aktuálnost 
požadavků a zohlednit současné potřeby obce.  

• respektovat OP technické infrastruktury 
• prověřit navržené místo pro umístění ČOV z původního ÚPO 
• navrhnout hospodaření s dešťovými vodami, které budou v maximální možné míře 

uváděny do vsaku, jímány a využívány k zálivce. Pokud bude prokázáno 
hydrogeologickým posouzením, že zasakování není možné, bude likvidace 
dešťových vod prováděna odvodem oddílnou kanalizací. 

• Odpadní vody ze všech obytných nemovitostí napojit na oddílnou splaškovou obecní 
kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo na domovní čistírny odpadních vod. 

a.2.2.4.3. Energetika, spoje:  
• respektovat stávající i navrhovaná zařízení pro rozvod el. energie včetně ochranných 

pásem  
• vyhodnotit celkový stav rozvodné soustavy na území obce, navrhnout doplnění 

rozvodů, případně dalších trafostanic  
• navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, venkovní vedení VN 

umisťovat tak, aby co nejméně omezilo rozvojové záměry obce, stanovit orientačně 
příkon  

• v zastavěném území prověřit možnost převedení nadzemního vedení 22 kV do 
kabelů  

• respektovat veškerá komunikační vedení (radioreléový paprsek, telekomunikační 
vedení a spoje)  

• stanovit regulativy pro případná nová zařízení mobilních operátorů a plochy, kde je 
možno předpokládat umístění výškových staveb nebo zařízení  

• prověřit možnosti alternativních zdrojů tepla  
a.2.2.4.4. Zásobování plynem:  

• respektovat OP technické infrastruktury 
• po posouzení kapacitních možností stávající sítě navrhněte plynovod i do nově 

navrhovaných lokalit  
a.2.2.4.5. Odpadové hospodářství:  

• organizace sběru odpadu je stabilizována 
• navrhnout umístění sběrného dvora a komunitní kompostárny 
 

Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky  respektuje a řeší.  
 

a.2.3 Požadavky na veřejné občanské vybavení 
 

a.2.3.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
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Nejsou specifikovány konkrétní požadavky  
 
a.2.3.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap. a.1.2 čl. 07 
 
a.2.3.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 
 
a.2.3.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

• prověřit stávající areály ploch občanské vybavenosti a v případě nutnosti navrhnout 
nové plochy 

• budou prověřeny plochy pro speciální služby (např. domov pro seniory)  
• zařízení pro zdravotní služby budou provozovány v rámci ploch pro občanské 

vybavení, popř. ploch bydlení, ploch smíšených obytných (soukromé ordinace apod.)  
• prověřit rozšíření ploch pro rekreaci a sport  
• prověřit zařízení veřejné správy a ploch občanského vybavení  
• podporovat existenci a rozvoj drobných zařízení obchodu a služeb v obci, zvláště ve 

vazbě na střed obce, umožnit budování dalších zařízení obchodu a služeb 
nenarušujících pohodu bydlení - v rámci ploch občanského vybavení, ploch 
smíšených obytných a ploch bydlení  

• ostatní služby je možno realizovat v rámci ploch smíšených  
• bude prověřena potřeba ubytovacích zařízení, případné požadavky možno realizovat 

v rámci ploch smíšených obytných a občanského vybavení a rekreace  
• podporovat existenci a rozvoj zařízení stravování, zvláště ve vazbě na střed obce, 

umožnit budování dalších zařízení v rámci ploch smíšených obytných, ploch 
občanského vybavení 

 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky respektuje  a řeší.  
 

a.2.4 Požadavky na veřejná prostranství 
 

a.2.4.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Nejsou specifikovány konkrétní požadavky  
 
a.2.4.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Nejsou specifikovány konkrétní požadavky  
 
a.2.4.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 
 
a.2.4.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

• Vymezit plochy veřejných prostranství s důrazem na možnost realizace komunikací 
pro pěší, sídelní zeleně a vybavení pro podporu a rozvoj rekreačního a turistického 
potenciálu obce 
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• Prověřit stávající plochy veřejných prostranství v obci 
• Veřejná prostranství v obci vymezit v dostatečné šířce umožňující umístění chodníků 

podél silnic a místních komunikací 
• Respektovat § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. – pro každé 2 ha zastavitelné 

plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje 
s touto plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m², 
do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace 

 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky splňuje a respektuje a vymezuje tři plochy ZV. 
 

a.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 

 
a.3.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje 
Viz kap. a.1.1 čl. 14, 20, 20a 
 
a.3.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap. a.1.2 čl. 06, 07, 16b, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 122, 127, 131, 133, 
147 
 
a.3.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 
 
a.3.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny: 
• Vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území. Chránit prvky 

původního krajinného rázu a vytvářet podmínky pro zachování a ochranu přírodních a 
krajinných hodnot, které se v řešeném území nachází.  

• Stanovit podmínky plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a 
zastavitelných ploch tak, aby byla zajištěna hospodárnost jejich využití, a aby byly 
minimalizovány negativní dopady zástavby na krajinný ráz. 

• Posilovat polyfunkční využití krajiny. Rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost 
krajinných ploch a prostorovou diverzitu. 

• Posilovat ekologickou stabilitu území a ochranu přírody. Vyznačit a respektovat prvky 
ÚSES na všech úrovních. Koordinovat ÚSES s uspořádáním krajiny a rozvojovými 
požadavky v území.  

• Vytvořit podmínky pro revitalizaci ekologicky nestabilních ploch v krajině a podmínky 
pro návrat původních biotopů. 

• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod.  

• Navržené změny nesmí zhoršovat odtokové poměry v území ani snižovat retenční 
schopnosti krajiny. 

• Podpořit rekreační využití krajiny (lokální stezky, obnova cest, prostupnost krajiny 
apod.).  

• Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup 
k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům a průchodnost krajiny, případně 
navrhnout nové. 
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• Vymezit plochy nezastavěného území, ve kterých bude vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

• Koordinovat ÚP a zahájené komplexní pozemkové úpravy  
• Do návrhu zapracovat vyhodnocení účelného využití stávajícího zastavěného území i 

vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Návrh zastavitelných 
ploch bude řádně zdůvodněn, popsán a vyhodnocen v odůvodnění návrhu 

 
Další požadavky: 

• Respektovat sesuvná území  
• Zohlednit význam primárních a sekundárních horizontů obce, významné vyhlídkové 

body, průhledy, respektovat přírodní dominanty  
• Respektovat významné linie vzrostlé zeleně a významnou solitérní zeleň utvářející 

obraz a charakter území (např. aleje podél komunikací, významné solitéry - lípy, 
javory…)  

• Respektovat přírodní hodnoty s legislativní ochranou - evropsky významnou lokalitu 
Rychnovský vrch 

• Respektovat významné krajinné prvky registrované a významné krajinné prvky ze 
zákona - lesy, údolní nivy, vodní toky, rybníky, mokřady, břehové porosty, meze 
apod., krajinný ráz.  

• Zakreslit do grafické části ochrannou zónu NRBK 
• Respektovat územní systém ekologické stability (ÚSES)  
• Specifikovat všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) - 

výměra a rozložení lesů v území, lesnatost, členění lesa podle kategorií lesa - a 
rozsah případného předpokládaného dotčení PUPFL včetně ochranného pásma lesa 
v souladu s požadavky lesního zákona; v případě dotčení PUPFL konkretizovat 
rozsah zalesnění či odnětí PUPFL včetně zdůvodnění navrhovaných řešení 

• Navrhovat rozvojové plochy do ploch s výskytem půdy I. a II. třídy ochrany ZPF 
pouze v odůvodněných případech a ve veřejném zájmu. 

• V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně plánovací dokumentace 
a zároveň je zachováno i jejich stejné funkční využití zapracovat tuto informaci do 
tabulkových podkladů pro OZPF 

 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky  respektuje a řeší.  
 
b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 

NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT 
 
b.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Viz kap. a.1.1 čl. 198 vymezit územní rezervu pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe (D-O-
L)  
 
b.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap.a.1.2 čl. 79 
 
b.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Viz kap. a.1.3 – (D-O-L) 
 
b.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 
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Další vymezení ploch územních rezerv se nepředpokládá. V případě že se objeví nutnost 
vymezení plochy územní rezervy, bude u této plochy přesně vyspecifikováno její případné 
budoucí využití, které bude nutno následně prověřit. 
 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky  respektuje a řeší.  
 
c) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ 
BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 
c.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Viz kap. a.1.1 čl. 59, 104, 145, 150d. 
Jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou bude možné uplatnit vyvlastnění, bude 
určenkoridor pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov - Prosenice 
 
c.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Viz kap.a.1.2 čl. 142, 147, 148 
ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb (VPS): 

• D22 – koridor přeložky silnice I/43 Mladějov – Lanškroun - Albrechtice 
 
ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření (VPO): 

• U13 – NRBK K93 Uhersko – K132 
• PPO3 – Poldr Třebařov – tok Moravská Sázava 

 
 
 
 
c.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Nejsou konkrétní požadavky 
 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky  respektuje a řeší.  
 
c.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, budou označeny 
stavby dopravní a technické infrastruktury (např. i výstavba místních a účelových komunikací 
k novým zastavitelným plochám, umístění ČOV apod.). 
Jako veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, budou 
označena založení územního systému ekologické stability, opatření ke zvyšování retenční 
schopnosti krajiny a opatření ke snižování ohrožení území povodněmi. 
Dále budou ve spolupráci s obcí vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit 
předkupní právo.  
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření bude řádně 
odůvodněno.  
Asanační zásahy nejsou požadovány. 
Návrh ÚP Rychnov na Moravě tyto požadavky respektuje a řeší.  
 
d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE 
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KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO 
UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI 

 
d.1 Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 
Nejsou žádné konkrétní požadavky 
 
d.2 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 
Nejsou žádné konkrétní požadavky 
 
d.3 Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména 

z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně 
doplňujících průzkumů a rozborů 

Nejsou známy žádné konkrétní požadavky 
 
d.4 Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z 
projednání s dotčenými orgány a veřejností. 

Nejsou žádné konkrétní požadavky 
 
e) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 
 
Nebyly  žádné konkrétní požadavky 
 
 
 
 
f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A 

NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK 
VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

 

Návrh územního plánu (ÚP) je  zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku 
územního plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění. Metodicky je obsah ÚP stanoven v příloze č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb.  

ÚP obsahuje :  

1. Textovou část:  
a) vymezení zastavěného území,  
b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,  
c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně,  
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, e) koncepci 

uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.,  

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
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využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení 
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),  

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit,  

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 
katastrálního zákona,  

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,  
j) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření,  
k) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci,  
l) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro 
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,  

m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o 
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání, n) stanovení pořadí změn v území (etapizace),  

o) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt,  

p) údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 

2. Grafickou část: 

1. Výkres základního členění území    M 1 : 5000  
2. Hlavní výkres       M 1 : 5000  
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  M 1 : 5000 

Odůvodnění ÚP obsahuje :  

1. Textovou část: 
a) postup při pořízení územního plánu,  
b) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem,  
c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů,  
d) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,  
e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů,  
f) vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů,  

g) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj,  
h) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak 

bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno,  
i) vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu:  
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1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 
případě postupu podle ustanovení § 51 odst. 2 SZ,  
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 SZ,  
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
SZ,  
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v 
případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,  

j) komplexní zdůvodnění přijatého řešení,  
k) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch,  
l) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,  
m) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ne zemědělský půdní fond 

a na pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
n) rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění,  
o) vyhodnocení připomínek.  
 

2. Grafickou část: 

1. Koordinační výkres      M 1 : 5000  
2. Výkres širších vztahů      M 1 : 25000  
3.  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu  M 1 : 5000  
 

• Výkresová část dokumentace ÚP bude zpracována nad mapovým podkladem 
katastrální mapy. Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. 
Grafická část může být doplněna schématy.  

• V případě potřeby bude koncepce veřejné infrastruktury zpracována v samostatných 
výkresech v rámci účelnosti tak, jak stanoví objednatel po dohodě se zpracovatelem 
v průběhu zpracování (koncepce dopravy, zásobování vodou, odkanalizování, 
zásobování plynem, zásobování elektrickou energií, spoje, zásobování teplem, 
koncepce občanského vybavení a veřejných prostranství).  

• Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, při vymezování ploch budou řádně zdůvodněny.  

• Dokumentace bude zpracována digitálně dle metodiky MINIS Pardubického kraje pro 
možnost implementace do GIS. Výkresy grafické části nebudou děleny na dílčí listy, 
budou poskládány do formátu max. A2 a vloženy společně s textovou částí do 
tvrdých uzavíratelných desek.  

• Výkresy výrokové části návrhu ÚP budou opatřeny záznamem o účinnosti, 
dokumentace návrhu ÚP bude podepsána a opatřena autorizačním razítkem 
zpracovatele. 

• Návrh ÚP zpracovaný jako návrh opatření obecné povahy bude pro účely 
projednávání předán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x na CD ve formátech 
*.doc (textová část) a *.pdf (textová i grafická část).  

• Konečné znění (čistopis) ÚP ve formě opatření obecné povahy bude odevzdáno ve 4 
vyhotoveních v tištěné podobě a 4x na CD ve formátech *.doc a *.pdf (textová část) a 
*.pdf a *.shp (dle metodiky MINIS – grafická část). 

 
ÚO Rychnov na Moravě je vypracován v souladu  s těmito požadavky.  
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g) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání posoudil vliv předložené koncepce na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti a zároveň posoudil požadavek na posouzení z 
hlediska vlivů na životní prostředí, zda podle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. bude 
zpracována dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo posouzení vlivu 
záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.  

Stanovisko orgánu ochrany přírody, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality bylo vydáno dne 20.12.2017 pod č.j. 
79611/2017/OŽPZ/Sv. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 4.1.2018 pod č.j. KrÚ 
78272/2017/OŽPZ/Ti k závěru, že k návrhu zadání ÚP Rychnov na Moravě není požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  
 

j)   KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 
 
Východiskem pro ÚP bylo úplné a komplexní poznání řešeného území, jeho dispozic, limitů a 
rozvojových potřeb. Bylo snahou navrhnout ideální koncepci rozvoje území ve všech jeho 
složkách, včetně ochrany hodnot jak zastavěného, tak i nezastavěného území, přírody a 
krajiny. Vzhledem k hustotě zastavění umožňuje zastavěné území obce novou zástavbu 
pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných pozemcích, v prolukách nebo 
větších zahradách. 
Zájmem obce je vymezit rozvojové plochy a plochy přestavby  – zastavitelná území pro 
rozvoj bytové zástavby,  pro výrobu a skladování,pro občanské vybavení. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu a omezením daným přírodními prvky území je  vymezena jedna  plocha 
přestavby a dále jsou vymezeny dvě  zastavitelné plochyv návaznosti na zastavěné území.  

Bydlení  
SV – plochy smíšené obytné -  venkovské 
V obci převažuje bydlení v rodinných domcích. Bytový fond v obci vychází z velké části z 
původní historické zástavby, tvořené tradičními statky a chalupami, realizované většinou do 
roku 1938. Řada stávajících domů byla opravena nebo přebudována. 
Pro plochy SV– plochy smíšené obytné – venkovské  jsou  vymezeny plochy Z 1- Z 9a 
dále plochy přestavby P1– P15. tyto plochy vycházejí již ze stávajícího ÚP.  
Dále je možno při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního 
zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i mimo návrhové 
plochy v zastavěném území (např. ve větších zahradách) v rámci příslušné funkční plochy 
smíšené obytné – venkovské.  

Občanské vybavení 

Za vyšší občanskou vybaveností budou obyvatelé dojíždět do Starého Města a do Moravské 
Třebové, případně i Lanškrouna.  

OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura 
V obci se nachází objekt Obecního úřadu se zasedací místností, který bude dále využíván 
spíše pro kulturní a další účely nutné pro zájmovou a kulturní činnost v obci a pro Obecní 
knihovnu. Počítá se s přemístěním Obecního úřadu do objektu bývalé Rychty. Dále je v obci 
Pošta , v budově je i poštovní spořitelna.  Hasičská zbrojnice ve středu obce vyhovuje svému 
účelu rovněž. Mateřská škola  je v rámci objektu bývalého hospodářského dvora rychty, kde 
je i ubytovna.  ZŠ v obci již není. Je vymezena plochy přestavby P16, v části tohoto 
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stávajícího objektu. 
Je vymezena plocha nad hřištěm pro novou MŠ – Z13. 
Zdravotnická zařízení, domov důchodců ani dům pečovatelské služby se v obci nenacházejí, 
občanům slouží ordinace praktických lékařů ve Starém Městě, další zdravotnická zařízení 
využívají v Moravské Třebové, případně v Lanškrouně.  
Nové plochy OV – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura  nejsou vymezovány.  
OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
Nachází se zde soukromá prodejna v budově bývalé MŠ a další prodejna Jednoty . Dále je 
v obci hostinec v blízkosti středu obce. Kadeřnictví a krejčovství v budově bývalé MŠ 
v centru obce.  
Nová plocha OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  je vymezena nad 
hřištěm – Z12 , kde je možno vybudovat ubytovací  zařízení včetně dalších služeb. 
OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
V obci  se nachází sportovní hřiště  v centru obce na okraji   zastavěného území. Nová  
plocha přestavby P17 je  vymezena  v návaznosti na tuto plochu pro její doplnění a dostavbu 
sportovního areálu. 
 
Výroba a skladování  
VD - Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Jako plochy VD  jsou  vymezeny plochy Z10 a Z 11 na západním a severním konci obce u 
silnice.Obě tyto plochy byly již vymezeny ve stávajícím ÚP a bylo pouze změněno jejich 
funkční využití na plochy VD, které je pro tyto plochy vhodné vzhledem k blízkosti 
dopravního koridoru v případě plochy Z11  a  obecní ČOV v případě plochy Z10. Oddělení 
obou ploch od obytné zástavby je vhodné vzhledem případnému možnému  hluku a 
zplodinám.  
VZ- Výroba a skladování – zemědělská výroba 
Je vymezena plocha P18 v návaznosti na stabilizovanou plochu zemědělské výroby pro její 
možné rozšíření. 
 
Technická infrastruktura 
TI – technická infrastruktura - inženýrské sítě  
Pro tento účel je vymezena plocha pro ČOV -  Z14na severním konci obce u silnice  
 
CT – E15– koridor pro dvojité vedení ZVN 400kV Týnec – Krasíkov, Krasíkov – Prosenice  
 
TO – Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
Je stabilizovaná plocha u stávajícího objektu  OÚ. 
 
DI – dopravní infrastruktura  
CD - D22 – koridor přeložky solnice I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice. 
 

Sídelní zeleň: 
Systém zeleně je doplněn o plochy a linie zeleně, zejména smíšené krajinné a přírodní 
krajinné zeleně, okrajově plochy izolační a ochranné zeleně v rámci vymezených ploch. 

Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou především uvnitř zastavěného 
území a dále i součástí dalších funkčních ploch (v rámci přípustného využití).Samostatné 
plochy přestavby jsou vymezené jako P19 – plocha u kostela, P20 -  plocha u budoucího OÚ 
( bývalé rychty) a plochaP21 – pod farou u potoka. Jedná se o významné plochy zeleně 
v centru obce, které je třeba revitalizovat a vhodně  upravit . 

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

Plochy zeleně ochranné a izolační ZO  jsou  vymezeny i  jako součást ploch   Z10, Z12, 
Z13, Z14  a P18 .Tyto plochy ZO  jsou vymezeny jako pásy ochranné a izolační zeleně, která 
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je v těchto plochách nutná jako oddělení ploch s rozdílným funkčním využitím vzhledem 
k možnému hluku a zápachu. 

Sídelní zeleň je nutno chránit a rozvíjet i v případech, kdy pro ni není vymezena samostatná 
plocha a vyskytuje se (popř. je navržena) v rámci ostatních funkčních ploch. 

 

K - plochy změn v krajině  
Je vymezena plocha K1 – poldr Třebařov pro snížení ohrožení v území povodněmi a jinými 
přírodními katastrofami 
 
Koncepce řešení krajiny 

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

Vlastní řešení krajiny se do územního plánu promítá rozdělením nezastavěného území na 
jednotlivé plochy nezastavěného území a stanovením podmínek využití pro tyto plochy. 

Územní plán vymezuje plochy biocenter  lokální úrovně  jako plochy nezastavěného území 
přírodního - NP; biocentra lokální  jsou vymezena pouze hranicemi na stávajících plochách; 
bez vlastního plošného vymezení jsou interakční prvky ÚSES. Pro biologickou diverzitu 
krajiny, její stabilitu a celkový obraz mají velký význam plochy smíšené nezastavěného 
území vymezené tímto územním plánem jako  plochy smíšené nezastavěného území – 
přírodní, zemědělské (NSpz); biokoridory nadregionální, regionální a lokální mimo les, 
v nichž jsou složky přírodní a zemědělské ve vyrovnaném poměru. Ve stabilizovaných  
plochách NSpz  se sleduje přechod k extenzivnímu způsobu hospodaření; není zde vyloučen 
chov zvěře ve vyhrazených oborách a  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské vodohospodářské  (NSpzv); biokoridory nadregionální, regionální a lokální, 
v nichž jsou složky přírodní,  zemědělské a vodohospodářské  ve vyrovnaném poměru. Ve 
stabilizovaných  plochách NSpzv  se sleduje přechod k extenzivnímu způsobu hospodaření; 
není zde vyloučen chov zvěře ve vyhrazených oborách. Jsou navrženy plochy NSpzv za 
severní hranicí zastavěného území jako plochy změn v krajině K1- poldr Třebařov pro 
snížení ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.  

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

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

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

 

Hodnoty kulturní a historické 

Obec byla založena německými kolonisty jako součást osídlení pomezního hvozdu 
kolonizovaného během 13. století.  První písemná zmínka je z r. 1365. 
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V obci se částečně dochovala historická urbanistická struktura, typická pro kolonizační lesní 
lánové vsi. 

Zástavba sleduje tok potoka, který se ze směru  východ – západ stáčí k severu. Ves tak 
vytváří dvě dlouhé větve. V místě lomu je historický střed s nejvýznamnějšími budovami ( 
hrazený kostel, fara, rychta). 

Podél páteřních komunikací , sledujících tok potoka jsou na okraji údolí pravidelně řazeny 
rozložité statky, obvykle uzavřené ze 4 stran. Nejsouvislejší řada těchto statků se zachovala 
v severní části obce po levém břehu potoka. Na pravém břehu potoka se zástavba musela 
více přizpůsobit členitosti terénu. 

Mladšího původu jsou drobnější- často třístranné dvory a chalupy, soustředěné podél 
potoka. Drobná chalupnická zástavba byla v r. 1946 z velké části likvidována.  

Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. Mikuláše z r. 1730 s pozdně středověkou 
obrannou zdí s barokními vstupními branami. Fara je zmiňována r. 1410, její současná 
stavební podoba pochází ze začátku 18. Století. Pozoruhodný je rovněž soubor barokních a 
klasicistních soch a křížů, dochovaný v obci. Zajímavou technickou památkou jsou větrná 
kola.  

Obec tvoří přechod mezi přírodním rázem krajiny na východním okraji a produkční krajinou  
západně a jižně od obce. Zástavba sleduje linii tvořenou potokem a silnicí.  Drobnější 
měřítko tvořené odstíny zeleně na východním okraji je doplněno stavbami zemědělských 
usedlostí harmonicky zapojených do zeleně údolní nivy na straně jedné, na druhé straně do 
krajiny poskytující obživu tvořené ornou půdou. Osamělé uzavřené jednopodlažní objekty 
statků bílé barvy přikryté šikmou střechou posazené do zelených ploch parcel kontrastují  
s obrovskými plochami orné půdy a harmonizují s drobným měřítkem zeleně. To vše 
doplněné dominantou kostele  vytváří neopakovatelný charakter obce Rychnov na Moravě.  

Kulturní památky v obci: 

Na území obce se nacházejí  nemovité kulturní památky zapsané ve státním seznamu  
nemovitých kulturních památek. 

 

Jedná se o:     kat. číslo                        ÚSKP 

o bývalá rychta                                       1000125331  4912 /6-3317      
o areál kostel sv. Mikuláše                      1000141306  29898/6-3309 
o kostel sv. Milukáše                               1000141306_0001             29898/6-3309 
o hlavní vstupní brána                             1000141306_0002             29898/6-3309 
o ohradní zeď s krucifixem                      1000141306_0003             29898/6-3309 

na bráně                               
o krucifix         1000124575  14233/6-3312 
o krucifix         1642103615  85516/6-3310 
o socha sv. Rocha       1000146073  34357/6-3316 
o sousoší Nejsvětější Trojice                   1000124391  14057/6-3311 
o sousoší Nejsvětější Trojice                   1000141190  29791/6-3315 
o sloup se sochou P. Marie 

Immaculaty        1000135246  24199/6-3314 
o sloup se sousoším – Morový sloup       1000124789  14435/6-3313 
o venkovská usedlost s  

výklenkovou  kapličkou č.p. 150      1000121019  12798/6-5717 
o venkovská usedlost č.p. 217                1000121010  12790/6-5710 
o venkovský dům č.p. 173      1000121021  12800/6-5719 
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o venkovská usedlost č.p. 160      1000121021  12799/6-5718 
o venkovská usedlost  č.p. 127     1000121015  12794/6-5713 
o venkovská usedlost  č.p. 31                1000121012  12793/6-5712 
o venkovská usedlost  č.p. 101     1000121014  12793/6-5709 
o venkovská usedlost  č.p. 137     1000121018  12797/6-5716 
o venkovská usedlost  č.p. 180     1000121022  12801/6-5720 
o venkovská usedlost  č.p. 26       1000121011  12791/6-5711 
o venkovská usedlost  č.p. 135       1000121017  12796/6-5715 
o venkovská usedlost  č.p. 129       1000121016  12795/6-5714 
o venkovský dům-výměnek                     1000121009  12789/6-5706 

 

Na řešeném  území se  nachází památky místního významu, které jsou součástí 
architektonického dědictví obce a je nutné je respektovat a chránit.  

Jedná se o :  

o fara1000121008 probíhá řízení k prohlášení KP 
o krucifix         1000121003 probíhá řízení k prohlášení KP 
o venkovská usedlost č.p. 56                1000121013 
o větrný mlýn                                           1000121007 
o větrný mlýn                                           1000121006 

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

Hodnoty přírodní 

Ochrana přírody a krajiny 

V řešeném území se nachází   přírodní památka Rychnovský vrch, evropsky významná 
lokality  Rychnovský vrch – NATURA 2000. Dále jsou na území obce evidované významné 
krajinné prvky  - VKP9001 meze u Wacgborgu,  9008 Jižní stráň na Strážném kopci,  9012 
Údolí u hřbitova,  9018 Remíz v Rybnících,  9019 Daňčí farma,  9120 Pod vedením,  9121 
Remízky v Rychnově,  9122 Remízky nad koupalištěm,  9123 Pastvina u Rychnova,  9124 
vysoká mez, 9125 Luoka nad Strážným kopcem,  9127 Na Hošce, 9128 zamokřená louka. 
Jsou respektovány  přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a vodní 
plochy a toky. Chráněna je také významná solitérní zeleň dotvářející obraz sídla. Rozsah 
ploch sídelní zeleně nelze redukovat. 
 
Územní systém ekologické stability 

V ÚP Rychnov na Moravě je zapracováno Sjednocení okresní sítě lokálních územních 
systémů ekologické stability. 
Situování jednotlivých  prvků ÚSES je zakresleno ve výkresech. V zastavěné části obce se 
nachází kvalitní vysoká zeleň zejména podél komunikací na veřejných prostranstvích. Lesy 
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představují menší část katastru celé obce – 635 ha z celkové výměry 2357 ha, tj. 26,94 %.  
 
Prvky ÚSES jsou nezastavitelné. 
 
BIOCENTRA :  

 
LBC 1  U Mariánské 

studánky  
30 – 50% zastoupení dubu a buku, příměs dalších listnáčů 

Návrh : Kvalitní dubobukový porost – podporovat buk, nepřipustit 
holoseč, lokální biocentrum reprezentativní, funkční  

LBC 2 Pod Strážným 
kopcem  

30 – 50%  dubu, příměs modřínu, měkkých listnáčů, pastviny 

Návrh: Přeměnit druhovou skladbu ve prospěch buku, zachovat pastviny, 
nepřipustit vykácení porostů, rozornění pastvin, lokální biocentrum 
reprezentativní , funkční  

LBC 3 Pod Hřebenem  30 – 50%   buku, 30 – 50%   listnáčů, kvalitní porost 

Návrh:  Podporovat zastoupení buku , v jižní části navrženého biocentra 
– lípu a javor, nepřipustit holoseč lokální biocentrum reprezentativní , 
funkční 

LBC 4 U luk Do 30% dub a buk jen malé plošky 

Návrh : Změnit druhovou skladbu porostu ve prospěch dubu, buku, 
javoru a lípy. Smrková monokultura. Lokální biocentrum reprezentativní , 
funkční 

LBC 5  Pod Oborou Tok Rychnovského potoka bez doprovodné vegetace, louka 

Návrh: Založit široký pruh doprovodné zeleně kolem potoka, udržovat 
přirozenou louku, lokální biocentrum reprezentativní  

LBC 6 Pod 
Rychnovským 
rybníkem  

Smrková monokultura s příměsí borovice , louka kolem Červeného 
potoka 

Návrh : Změnit druhovou skladbu porostu v suché části na bučinu , 
založit jasanový a olšový porost kolem Červeného potoka, lokální 
biocentrum částečně funkční 

LBC 7 U květné  Kvalitní porost 30 – 50% dubu, vysoký podíl  ( až 70%) měkkých  listnáčů 

Návrh : Kvalitní porost – zvýšit podíl buku, snížit podíl měkkých listnáčů, 
lokální biocentrum reprezentativní, funkční 

LBC 8 Na Červeném 
potoku 

Smrková monokultura, kvalitní porost kolem Červeného potoka 

Návrh:  Zachovat jasanovou olšinu kolem potoka , smrkovou 
monokulturu přeměnit na dubojedlový porost s příměsí buku. Lokální 
biocentrum reprezentativní , částečně funkční 

LBC 9 U Rychnova  Doprovodná zeleň  Rychnovského potoka, buky  

Návrh:  Doplnit olšový porost kolem potoka o jasany, rozšířit 
doprovodnou zeleň, udržovat přirozený luční porost , reprezentativní 
lokální biocentrum částečně funkční 

LBC 10 Jezevčí  Doprovodná zeleň olší kolem Rychnovského potoka 

Návrh:  Doplnit kvalitní olšový porost o jasany, rozšířit jasanovou olšinu 
na nutnou plochu, reprezentativní lokální bipocentrum 

LBC 11  Směs smrku a borovice  ( borovice 50 – 70 %), příměs buku do 30% 
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Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici, lokální 
biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 12 Pod 
větrolamem  

30 – 50% podílu dubu a dalších listnáčů včetně buku 

Návrh:  Doplnit a podporovat buk, habr, reprezentativní, částečně funkční  

LBC 13  V koutech Navazující extenzivní louky s náletovými dřevinami 

Návrh:  Podporovat buk, lokální biocentrum funkční 

LBC 14 Mladějovské 
hranice  

 

Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 15 Smrčina  Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

LBC 16 Za pískama Směs smrku a borovice ( borovice 50 – 70%), příměs buku , do 30% 

Návrh:  Podporovat probírkami buk, potlačit smrk a borovici , součást 
NRBK , vložené lokální biocentrum reprezentativní, částečně funkční 

 
BIOKORIDORY: 
V řešeném území se nenacházejí prvky regionálního USES. Na jihovýchodní hranici 
řešeného území je vymezen NRBK K93, který propojuje regionální biocentrum u Mladějova 
a regionální biocentrum u Linhartic. NRBK je vymezen na lesní půdě včetně tří vložených 
lokálních biocenter.  
 
LBK 2.  Funkční biokoridor vymezený na lesní půdě  

Návrh : Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dub, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK 3.  Funkční biokoridor vymezený na lesní půdě 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dub, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK 5.  Přítok Červeného potoka , regulovaný tok s doprovodnými náletovými 
porosty 

Návrh: bez zásahu, výhledově revitalizovat a doplnit břehové porosty 

LBK I.  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě, původně 
regionálního významu  

Návrh : Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK II.  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě, původně 
regionálního významu 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK III,  Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní půdě propojuje LBC 3 a 
4 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 
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LBK IV.   Funkční lokální biokoridor navazující na lokální biokoridor III. a 
propojující údolnici přes soustavu rybníků sytém na nivu Moravské 
Sázavy ( k.ú. Třebařov) 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBK V.  Funkční lokální biokoridor na lesní půdě propojuje LBC 1 a 3 po 
západním svahu a hřebeni Rychnovského kopce 

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBKVI.  Funkční lokální biokoridor na lesní půdě propojuje  LBC 1 a 4 po 
severním svahu Rychnovského kopce  

Návrh: Podporovat přechod dřevinné skladby na listnaté dřeviny ( dib, 
buk, klen, s příměsí jedle) 

LBKVII.  Funkční lokální biokoridor  navazující na LKB V. a propojující jej s LBC 2 

Návrh: Zachovat stávající využívání 

LBKVIII.  Funkční lokální biokoridor  využívající náletové dřevinné vegetace a 
lučních porostů na západním svahu  Rychnovského kopce 

Návrh: Zachovat stávající využívání, bez zásahů 

LBK IX.  Částečně funkční biokoridor propojující přes údolí lesní komplexy na 
sever a východ od Rychnova 

Návrh: Nutno  založit biokoridor v prostoru průchodu  přes údolí potoka 

LBK X.  Biokoridor na lesní půdě na severu území propojuje  LBC 13 a 7. 
druhově pestré prostory výmladkového charakteru , monokultury smrku 

Návrh: Podpora druhově pestré skladby  

LBK XI.  Částečně funkční lokální biokoridor v návaznosti na  LBC 6 a LBK X..  
Údolnice v dolní části rozoraná a v současnosti silně 
ruderalizovanánevyužívaná 

Návrh: Založit biokoridor v dolní části 

LBK XII.  Horní tok Červeného potoka po LBC 8 

Návrh: probírky a dosadby 

LBKXIII.  Tok Červeného potoka v horní části  regulovaný tok s nevyhovujícími 
porosty. V dolní části olšové porosty 

Návrh: Horní část revitalizovat a založit břehové porosty 

LBKXIV.  Rychnovský potok, chybí břehový porost 

Návrh: Založit břehové porosty 

LBKXV.  Tok nad Rychnovským potokem, částečně funkční LBK, silná 
ruderalizace 

Návrh: Dosadba a probírka 

LBKXVI.  Tok nad Rychnovským potokem, částečně funkční LBK, silná 
ruderalizace 

Návrh: Dosadba a probírka 

LBKXVII.  Horní tok Rychnovského potoka po LBC 9, částečně funkční  LBK 
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Návrh: Dosadby břehových porostů 

LBKXVIII.  Rychnovský potok v horní části obce , převážně částečně funkční 
biokoridor, místy velice úzký profil toku 

Návrh: Krajinářské i sadové úpravy  

LBKXIX.  Přítok Rychnovského potoka od jihu v lokalitě Jezevčí díry. Funkční LBK 

Návrh: Ponechat bez zásahů 

LBKXX.  LBK na lesní půdě  na jihu území. Převažují smrkové monokultury  

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBKXXI.  LBK na lesní půdě  na jihu území. Převažují smrkové monokultury 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBKXXII.  LBK na lesní půdě  na severovýchodě území na svahu nad údolím 
Moravské Sázavy . Převažují smrkové monokultury 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBK 1-5  LBK na lesní půdě a v polní trati částečně funkční  Převažují smrkové 
monokultury na lesní půdě. Založit BK na zemědělské půdě. 

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

LBK 4-1  LBK funkční na luční trati a vodní ploše 

Návrh: Krajinářské úpravy.  

LBK 9-12  LBK částečně funkční  na lesní půdě  a v polní trati.   

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost. Založit BK na 
zemědělské půdě. 

LBK10-11  LBK částečně funkční v polní trati a na vodoteči.  

Návrh: Založit břehové porosty 

LBK 13-7  LBK funkční částečně na zemědělské půdě a částečně lesní  

Návrh: Postupná přeměna na přirozený dřevinný porost 

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

Prostorové parametry ÚSES jsou navrženy dle obecných zásad minimálních prostorových 
parametrů - tzn. šířka regionálního biokoridoru na lesních společenstvech 40m, šířka 
lokálního biokoridoru lesních společenstev 15m, lučních a mokřadních společenstev 20m; 
minimální plocha lokálního biocentra lesních a lučních společenstev 3ha, mokřadů 1ha.  
ÚSES je doplněn tzv. interakčními prvky, což jsou liniové prvky v zemědělské krajině o šířce 
větší než 3m, na řešeném území sledující komunikace, polní cesty a vodní toky. Jedná se o 
stromořadí podél komunikací a břehový porost vodotečí. Na lokální úrovni zprostředkují 
příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinných segmentů, mají významnou 
krajinotvornou a protierozní funkci.  

Obecné zásady péče o prvky ÚSES v řešeném území představuje: 

• uchování a perspektivní obnova přírodě blízkých listnatých smíšených porostů 
na lesních pozemcích, které se v řešeném území vyskytují jen minimálně 
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• předržování věku kvalitních výstavků buku, borovice apod. (starší stromy 
poskytují ochranu pro více druhů organismů); 

• maloplošné hospodaření s využitím přirozené obnovy stromů; 
• v blízkosti vodotečí zachovat, podpořit a obnovit břehové porosty olše, vrby, 

jasanu a keřového patra; 
• postupná redukce introdukovaných dřevin;  
• louky podél vodotečí pravidelně kosit (na části území až po odkvětu trav), 

omezovat hnojení; 
• u stojatých vod zachovat litorální mělké pásmo s bažinnými porosty, zajistit 

dostatečný přítok vody dostatečné kvality, podpořit hnízdění ptactva zajištěním 
stabilní hladiny v době hnízdění;  

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

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje řadí svým členěním území na oblasti se 
shodným krajinným typem. Obec Rychnov na Moravě  je zařazena do krajinného typu – 
lesozemědělského,lesního a zemědělského.Krajina je tvořena z převážné většiny 
zemědělskými plochami, malými lesíky a lesním komplexem.  

Jedná se o území s intenzivním  charakterem zemědělské výroby. Tento typ krajinného rázu 
by měl být v řešeném území zachován a chráněn.  Výrazným prvkem krajinného rázu 
vyžadujícím zvláštní pozornost jsou rovněž linie zeleně v krajině, remízky a solitéry. Tyto 
jsou komplexně pojaté do řešení ÚSES.  

Stávající ÚSES je částečně funkční.  

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

Krajinná zóna je řešena dle zpracovaného místního ÚSES, který  byl zapracován do ÚP  
Rychnov na Morav.   

Vodní plochy a toky: 

Na řešeném území se nacházejí vodní toky : Moravská Sázava , číslo hydrologického pořadí 
4-10-02-011,-022, Rychnovský potok . č. h. pořadí 4-10-02-017, Mladějovský potok 4-10-02-
017, Od Šamotky , 4-10-02-017, Červený potok, č.h.p. 4-10-02-020, Radišovský potok, č.h.p. 
4-10-02-018 a další drobné toky bez názvu.  

Celou obcí protéká Rychnovský potok, do něhož ve střední části  obce ústí z pravé strany 
Radišovský potok a v severní části a v severní části z levé strany Červený potok. V roce 
1991 byla provedena úprava převážné části trasy  Rychnovského potoka a části Červeného 
potoka. Rychnovský potok je upraven v délce 3810 m . 

Rychnovský potok není kapacitní v dolní části dochází k rozlivům, stejně tak Moravská 
Sázava . Záplavové území Q100 je   v řešeném území stanoveno. 

Záplavy:  

V řešeném území  je vodoprávně stanovené  záplavové  územíQ100 a záplavové území 
zvláštní povodně.  

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

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

- rozšíření zatravněných ploch zejména v terénních depresích směřujících k zástavbě 
a na svazích s vyšším sklonem; zatravnění ploch určených k chovu zvěře v oborách; 
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- změna organizace půdního fondu a využití vhodných způsobů obhospodařování; 
zatravnění  

- realizace revitalizačních opatření na vodních tocích sledující zadržení vody v krajině; 
- poldr Třebařov, který částečně zasahuje na řešené území obce 

V rámci zastavitelných ploch a  ploch přestavby  budou přijata opatření, aby odtokové 
poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, 
tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů.  

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

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

Znečištění podzemních vod 

Znečištění podzemních vod může nastat vlivem pronikání škodlivých látek do půd. Rizikovým 
zdrojem škodlivin je zejména chemické hnojení na zemědělských pozemcích. Vzhledem 
k tomu, že se řešené území nenachází, nepodléhají rizikové činnosti v řešeném území 
speciálnímu režimu ochrany podzemních vod. 

K lokálnímu vsakování škodlivin může docházet v místech manipulace s nebezpečnými 
látkami, např. u autoopraven, autodopravy, strojových parků, autovrakovišť apod. Je nutné 
v rámci územního a stavebního řízení zajistit bezpečné provozování těchto činností 
v řešeném území. 

Vodní eroze 

Zatravnění svodnic je zachováno pouze částečně. Toto zatravnění doporučujeme co nejvíce 
zachovat, případně rozšířit, aby byla zachována a podpořena vsakovací schopnost území 
pro vodní srážky. Převážná část zemědělské půdy je zmeliorována a zorněna,  v území se 
vyskytuje pouze malé procento lučních a lesních pozemků což zvyšuje riziko erozního 
ohrožení. Pro snížení erozního smyvu ze svažitých pozemků využívaných jako orná půda 
navrhujeme dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové střídání plodin.  

 

Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

 
Silniční doprava 
Řešeným územím prochází silnice III/36810 Staré Město – Rychnov – Žichlínek – Lanškroun 
směrem od jihu k severu  a do ní se v obci  od západu zaúsťuje silnice III/36811 Damníkov – 
Mladějov – Rychnov.  Obě silnice jsou místního charakteru  a nepočítá se ve výhledu s jejich 
podstatnými úpravami. Silnice jsou uvažovány v kategorii S 7,5/50 mimo zastavěné území a 
MS 9/50 v zastavěném území.  
Západně zastavěného území je vymezena trasa koridoru přeložky silnice I/43. 
Místní systém je mimo zmíněné silnice tvořen  dalšími místními komunikacemi  rozdílného 
významu a kvality a dále účelovými zemědělskými komunikacemi.  Hlavní úlohou těchto 
komunikací je spojení  všech objektů s centrem obce. Komunikace budou v rámci oprav 
upravovány ve stávající trase  s odstraňováním dopravních závad  ve smyslu kategorijní šíře 
, zkvalitnění povrchu  a dořešení odvodnění.  Při jednotlivých záměrech je nutné zohlednit  
technickou dostupnost řešení  a efektivnost při nízkých intenzitách dopravy.  Pozornost je 
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nutno věnovat úsekům , které jsou zdrojem zvýšeného stupně ohrožení života a zdraví. 
V rámci nové zástavby budou  místní komunikace napojeny na nové lokality v kategorii 
obslužných komunikací funkční třídy C2  a C3. 
Cyklostezky, cyklotrasy 
Obcí prochází  v severovýchodním směru  regionální cyklistická trasa, která odbočuje 
směrem na Mladějov. 
Pěší doprava 
V zastavěné části obce probíhá pěší doprava po silnicích  III. tř. podél nichž  prozatím chybí 
ve velké většině chodníky, které se mají v blízké době budovat.   
V krajině je pěší pohyb  možný  pro účelových a zemědělských cestách.  
Doprava v klidu 
V obci se nenachází kromě koupaliště žádné kapacitní zařízení, kde by se kumulovaly 
nároky na odstavení vozidel.  Z tohoto důvodu je navrženo využívat zpevněnou plochu  u 
silnice III/36810 jako parkoviště  pro sportovní areál. Kromě toho je zabezpečeno parkování 
u prodejny  a před křižovatkou silnic III/36810 a III/36811. Navrženo je parkoviště u kostela . 
Odstavení vozidel a krátkodobé parkování pro obytnou zástavbu je řešeno na vlastních 
pozemcích.  
Garážování   vzhledem   k   charakteru   individuální  zástavby  s dostatečně velkými 
pozemky bude i nadále uvažováno na vlastních  pozemcích.Plochy pro parkování a stání 
budou vybudovány v rámci přípustného využití zastavitelných ploch. 
Veřejná  doprava 
Veřejná doprava je zajišťována linkovými autobusy . Na silnici III/36811 jsou dvě zastávky 
s možností otáčení autobusů a při silnici III/36810 jsou čtyři zastávky , kde je na severním 
okraji obce rovněž obratiště autobusů.  
Zastávkové pruhy v centru obce jsou navrženy mimo jízdní pás.  
Železniční doprava   
Řešeným územím železniční trať neprochází. Severně od řešeného území prochází 
železniční trať  č. 270 , nejbližší železniční stanice je v Žichlínku. 
Letecká  doprava   
Není v obci zastoupena a řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy.  
Doprava vodní  
Není v obci zastoupena. Ve výhledu se  jihozápadní část řešeného území dotýká směrování 
průplavního propojení D – O – L dle ZÚR Pardubického kraje.  
Vodní hospodářství 
 
Vodovod: 

Obec  Rychnov na Moravě  má  veřejný vodovod. Voda je přivedena z Mladějova , kde jsou 
využívány místní zdroje a rovněž se čerpá voda z Nové Vsi , to znamená ze skupinového 
vodovodu Moravská Třebová.  

Systém zásobování je vyhovující jak pro současnou, tak pro navrhovanou výstavbu. Nově 
navržené plochy lze napojit na současnou vodovodní síť jejím doplněním o nové řady.  
 
Zdroje vody :  
Pro zásobování Mladějova a Rychnova slouží místní zdroje  u Mladějova, mimoto se část 
vody čerpá z vodojemu Nová Ves ( skupinový vodovod Moravská Třebová).  
 
Vydatnost zdrojů Mladějov :  
Zářezy          - prameniště  I.  0,8 l/s 
                     - prameniště II.  0,4 l/s 
 
Vrty               - HM2               1,0 l/s 
                     - HM3                4,0 l/s 
 
V rámci akce „ Vodovod Rychnov I.st.“ bylo provedeno i napojení na skupinový vodovod 
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Moravská Třebová, tj. zdroj Kunčina – mimo řešené území . V současné době se používají 
místní zdroje zejména zářezy.  
 
Systém zásobování : 
Voda ze zdrojů  (Nová Ves , Mladějov) se dopravuje do vodojemu 2x250 m3 Mladějov o 
kótách hladin  454,75/ 451,45 m.n.m., ze kterého se zásobuje i Rychnov. Voda je do 
Rychnova převedena přívodním řadem napojeným na konec sítě v Mladějově. Vzhledem 
k výškovému uspořádání obou obcí je na řadu před Rychnovem zařazen redukční ventil, 
který snižuje tlakovou výšku o 54 m. 
 
Tlakové poměry 
 
- kóta max. hydrostatické tlak. Čáry     400 m.n.m. 
- max. kóta terénu                                380 m.n.m.  
- min. kóta terénu                                 342 m.n.m. 
- max. hydrostatická tlak. výška             58 m 
- min. hydrostatická tlak. Výška             20 m 
 
Tlakové poměry jsou vyhovující , avšak pohybují se na maximální i minimální hranici.  
 
Rozvodná síť  
 
Do obce je přiveden hlavní řad DN 150, dále v obci je veden hlavní řad DN 100, boční větve 
většinou DN 80. Na několika místech jsou provedeny přechody Rychnovského potoka. Trasa 
je často vedena netypicky přes soukromé pozemky z důvodu délky přípojek.  
 
Vodovod pro zemědělský areál 
Zemědělský areál  provozuje vlastní zdroj jižně od centrální části obce, odkud se voda 
dopravuje samostatným potrubím do areálu.  Zdroj nemá stanoveno ochranné pásmo. 

Výpočet potřeby vody: 

Podle „Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Svitavy" a na základě vyhodnocení 
skutečných odběrů je současná potřeba vody vyhodnocena takto : 

Podkladem je předpokládaný demografický vývoj na území Pardubického  kraje uváděný 
transformovaný podle zkušeností vlastníků a provozovatelů vodovodů podle velikosti sídla.  

Specifická potřeba vody  

Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích letech. V 
závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min-max), ve kterém by se měla 
pohybovat v roce 2017 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v následující 
tabulce k r. 2017. 

 

Počet obyvatel v obci pro domácnosti 
 

min [l/os.den] max [l/os/den] 

do 150  60 100 
150 – 500 60 120 
500 – 2 000 80 140 
nad 2 000 100 160 
 

Specifická potřeba vody pro individuelně kalkulované spotřebitele 

Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele (zpravidla 
průmysl) se vychází z předpokladu, že hodnota potřeby vody v m3/rok zůstává v roce 2017 
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na úrovni roku 2002. Informace v tomto smyslu nejsou u všech provozovatelů jednotného 
charakteru a záleží na příslušných smluvních vztazích provozovatelů vodovodů s 
velkoodběrateli pitné vody. 

- pro obyvatelstvo  qo= 130 l/(os.den) 

- pro vybavenost    qv =  20 l( os.den) 

- celkem                  q = 150 l( os.den) 

Vzhledem k současnému stavu spotřeby a předpokládanému vývoji potřeby vody v obcích 
s počtem obyvatel odpovídajícím velikostí Březinkám, uvažuje se specifická potřeba vody 
hodnotou 

Celková potřeba : 

Obyvatelstvo : uvažovaný počet obyvatel   650 

Qpo = 650 x 0,150 = 97,50 m3/ den 

Qmo = 97,50 x 1,5 = 146,30 m3/ den ( =cca 146 m3/ den) 

Zemědělství   

Qmz= 7 m3/ den = 0,1 l/s 

Qh = 1,8 x 1,8 = 3,20 l/s 

Vodovodní síť je nová vyhovující  i pro návrhové období. Novou zástavbu je možné napojit 
na stávající řady jejich doplněním nebo prodloužením.  

Potřeba akumulace  

Qm  = 88 m3/den 

A = ( 0,6 až 1,0 ) Qm = cca 53 m3 až  88 m3 

Současný objem 500 m3 je ještě vyhovující . 

 

Systém zásobování  

Je vyhovující jak pro současnou, tak pro navrženou výstavbu. Nově vymezené plochy  lze 
napojit na současnou vodovodní síť jejím doplněním o nové řady. 

Tlakové poměry  

Jsou pro převážnou část obce vyhovující . pro nejvýše položené objekty  se doporučuje 
lokální zařízení pro zvýšení tlaku. 

Nouzové zásobování pitnou vodou: 

Při mimořádných událostech a za krizových stavů jsou stanoveny následující postupy řešení  

• Dovoz pitné vody ze zdrojů v okolí 

• Zásobení pitnou vodou bude doplněno balenou vodou.  

• Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou 
potřebu , z domovních a obecních studní. 

• Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat  podle pokynů 
územně příslušného hygienika.  

V případě výpadku hlavního zdroje vody skupinového vodovodu budou obyvatelé obce  
odkázány na individuální způsob zásobování z přistavených cisteren a balenou vodou. 

Ochranný režim vod: 
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Celé správní území obce  nezasahuje  do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  Na 
území obce se nenachází ochranná pásma vodních zdrojů. 

Kanalizace : 

V Rychnově na Moravě není provedena kanalizace,  odpadní vody jsou odváděny do žump 
nebo septiků velmi často s přepadem do dílčích stok ústících do Rychnovského potoka. 
Kanalizace včetně obecní ČOV je již ve stádiu projektové přípravy a bude se v nejbližší době 
realizovat.  
V současné době jsou splaškové odpadní vody ze „starších“ domů a objektů  v obci jímány 
v jímkách či septicích s trativodem nebo přímo vypouštěné do potoka. Splaškové odpadní 
vody z „novějších resp. nových“ domů a objektů jsou čištěny v domovních čistírnách 
odpadních vod (DČOV) a z nich pak vypouštěny do potoka 
Předmětem  dokumentace je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci 
Rychnov na Moravě.  
Návrh technického řešení vychází ze schváleného PRVK Pardubického kraje (plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací) a z požadavků zástupců obce, kteří se rozhodli problém 
odkanalizování své obce řešit. 
Navržené řešení předpokládá vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace. Podstatou 
tlakové kanalizace (tlakový systém stokové sítě, dále jen TSS) je svedení domovních 
přípojek z domácností gravitací přímo do čerpacích jímek (DČJ) o průměru 1 m, ze kterých 
jsou splašky tlakovým potrubím (DN 40 – 125 mm) dopravovány na ČOV. V jímkách jsou 
osazena ponorná čerpadla s drtiči, která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky. 
Přívod el energie NN 400 V pro DČJ zajistí majitel každé připojené nemovitosti na vlastní 
náklady. 
Zpracovaný projekt pro územní řízení řeší odvedení splaškových vod z obce oddílnou 
splaškovou kanalizací do severního okraje obce, kde budou vyústěny do nově vybudované 
čistírny odpadních vod pro 700 EO. Vyčištěné odpadní vody z čistírny budou vypouštěny do 
recipientu - do Rychnovského potoka.  
Stavba je budována za účelem zlepšení životního prostředí. Stávající jímky splaškových vod 
(někdy i nevyhovující), přepady do vodoteče, různé trativody, ale i funkční septiky (účinnost 
čištění 20%) vypouštěné do potoka budou odpojeny. Splaškové vody budou odvedeny 
splaškovou kanalizací do nové společné ČOV, kde budou účinně vyčištěny. 

Likvidace odpadních vod: 
 
Dešťová kanalizace: 
Povrchové dešťové vody z místních komunikací, silnice a ze zpevněných ploch v obci jsou 
sváděny příkopy, propustky místy dešťovou kanalizací do potoka.  
Celkový současný stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových vod je vzhledem 
k charakteru a k hydrogeologickému významu území nevyhovující. 
Při stavebních úpravách veřejných budov, komunikací a zpevněných ploch budou dešťové 
vody z těchto staveb vhodně technicky navedeny do vsaku, popřípadě před vsakem jímány, 
využívány např. pro zálivku zeleně.  
 
Splašková kanalizace: 
V současné době jsou splaškové odpadní vody ze „starších“ domů a objektů jsou jímány 
v jímkách či septicích s trativodem nebo přímo vypouštěné do potoka. Splaškové odpadní 
vody z „novějších resp. nových“ domů a objektů jsou čištěny v domovních čistírnách 
odpadních vod (DČOV) a z nich pak vypouštěny do potoka. 
Celkový současný stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových vod je vzhledem 
k charakteru a k hydrogeologickému významu území nevyhovující.V současné době se 
připravuje již stavba kanalizace a ČOV. Odvedení odpadních vod je navrhováno řešit 
splaškovou kanalizací . Dešťové vody odvádět převážně povrchovým způsobem.  
Předmětem projektové  dokumentace, která je v současné době zpracována,  je 
odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Rychnov na Moravě.  
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Návrh technického řešení vychází ze schváleného PRVK Pardubického kraje (plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací) a z požadavků zástupců obce, kteří se rozhodli problém 
odkanalizování své obce řešit. 
Navržené řešení předpokládá vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace. Podstatou 
tlakové kanalizace (tlakový systém stokové sítě, dále jen TSS) je svedení domovních 
přípojek z domácností gravitací přímo do čerpacích jímek (DČJ) o průměru 1 m, ze kterých 
jsou splašky tlakovým potrubím (DN 40 – 125 mm) dopravovány na ČOV. V jímkách jsou 
osazena ponorná čerpadla s drtiči, která jsou automaticky zapínána při naplnění jímky. 
Přívod el energie NN 400 V pro DČJ zajistí majitel každé připojené nemovitosti na vlastní 
náklady. 
Výstavbou obecní  kanalizace bude zajištěno odkanalizování a čištění splaškových 
odpadních vod v obci Rychnov na Moravě, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Do 
splaškové kanalizace budou napojeny splaškové přípojky od jednotlivých nemovitostí. 
Stávající jímky a septiky budou zrušeny.Dešťové vody z budoucí lokality jsou bez požadavku 
na navýšení.  

Kanalizační řady :  

Kanalizace je navržená jako tlaková z potrubí, které bude opatřeno vícevrstvým pláštěm PE-
DE 50 – PE DE 125, PE100 – SDR 11 – PN 16 (hnědé barvy) o celkové délce SO 02 - 4 
943,00 m.  

Nedílnou součástí tlakové kanalizace jsou podružné stoky SO 02 – 96 ks o celkové délce 3 
091 m. Každá podružná stoka je ukončena domovní čerpací jímkou (DČJ) – celkem 96 ks. 
DČJ budou připojeny na vlastní elektro rozvod NN v každé nemovitosti. Přívod el energie NN 
400 V pro DČJ zajistí majitel každé připojené nemovitosti na vlastní náklady. 

Tlakové kanalizační stoky budou prováděny postupně - po vhodně volených úsecích a tak, 
aby omezení provozu na silnici a místních komunikacích byla co nejmenšího rozsahu. Již 
hotové úseky kanalizací musí být co nejdříve „zasypávány“ a vozovky silnice a místních 
komunikací alespoň provizorně vyspraveny pro provoz vozidel po nich. 

Kanalizační stoky jsou umístěné převážně v krajnicích komunikací, případně v travnatých 
plochách, zahradách, pokud možno na veřejných pozemcích, výjimečně, kde nelze jinak, 
v tělese komunikací - jejich rozsah je patrný ze situací.  
Nedílnou součástí celé kanalizační sítě jsou odbočky a podružné stoky včetně domovních 
čerpacích jímek pro připojení nemovitostí, které umožní napojení domovních kanalizačních 
přípojek od jednotlivých nemovitostí na budovanou stokovou síť.  
 
Tabulka navržených stok : 
SO 02        

Název 
stoky Tlakové 

                                                                        
PE-DE, PN 

16           

  PEHD 50-125 125x11,4 110x10 90x8,2 75x6,8 63x5,8 50x4,6 

T             13                13,0              

T-D        2 443          1 448,8            994,2             

T-1           379                    157,7           221,3    

T-1-1           134                      134,0    

T-1-2             30                        30,0    

T-2           985                  350,1           476,6           158,3    

T-2-1             71                        71,0    
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T-2-2             75                        75,0    

T-3           463                    337,4           125,6    

T-3-1             27                        27,0    

T-4           126                      126,0    

T-4-1             50                        50,0    

T-4-2             33                        33,0    

T-4-3           114                      114,0    

SO 02        4 943             1 462               994                     -               350               972            1 165    

 
Podružné stoky jsou navrženy z PE-DE – PE100 – SDR 11 – PN 16 (hnědé barvy) v profilu 
PE-DE 40 mm do délky 44,0 m. Řady delší než 45,0 m jsou za účelem snížení ztrát na 
potrubí navrženy profily z potrubí PE-DE 50 mm. Potrubí bude vícevrstvé opatřené vnější 
ochrannou vrstvou o celkové délce 3 091,00 m. Celkem bude potrubí PE-DE 40x3,7 - 
1 366,00 m a potrubí PE-DE 50x4,6 - 1 725,00 m. Označení podružných stok je v situaci M 
1:500 – název stoky / čp připojené nemovitosti a délka.  
 
ČOV: 
Stavba ČOV a stoky v jejím okolí se v části nachází v záplavovém území. V souladu 
s územním plánem je navržena v prostoru cca 250 m pod soutokem Rychnovského 
s Červeným potokem. Při posledních povodňových stavech vystoupila velká voda přes 
silnici. Úroveň ČOV bude osazena min. 0,5m nad silnicí III/36810. 
Celá kanalizace a objekty budou vystavěny jako vodotěsné, i při velké vodě v potoce bude 
plně funkční. 

Množství odpadních vod a znečištění :  
 
SO 01 - ČOV 
Základní údaje  
 
Návrhové parametry ČOV CC 700 EO 
Q24  105,0 m3/d      1,2 l/s 
Qdmax  157,5 m3/d   
Qdmin    21,0 m3/d   
Qhmax    16,0 m3/h      4,5 l/s 
BSK5   42,0 kg/d  400 mg/l 
CHSKCr   84,0 kg/d  800 mg/l  
NL    38,5 kg/d  367 mg/l 
Ncelk      7,7 kg/d    73 mg/l  
Pcelk      1,8 kg/d    17 mg/l 

Charakter odpadní vody – splašky. 
 
Navrhované provozní parametry ČOV 
Koncentrace kalu  X = 4 kg NL/m3   
Zatížení kalu   Bx = 0,08 kg BSK5/kg sušiny 
Stáří kalu   A = 28 dní 
Kalový index   KI = 100 ml/g 
Účinnost čištění - kvalita vody na odtoku 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, 
čistící účinek na základě zkušeností z provozu ČOV se bude pohybovat v rozmezí od 90 
do 94 %. V daném případě kvalita vody na odtoku při uvažovaném zatížení na přítoku 
bude následující:  
 



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 109

EO CHSKCr BSK5 NL N-NH4
+ Nc Pc 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
 p          m p          m p          m p          m p          m p          m 

Tab. 1a * 
500 - 2 000 EO 

 
125    180 

 
 30      60 

 
 40      70 

 
 20       40 

 
 -           - 

 
 -           - 

Tab.1 ** 35 6 30 0,5 8 0,2 
Odtokové parametry 

návrh 
 

120    170 
 

25      50 
 

 35     60 
 

10      30 
 

 -           -     
 

 -           -     

* Tab. 1a – emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod 
** Tab. 1 – imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 
 
Kde hodnoty „p“ a „m“ jsou charakterizovány dle Nařízení vlády 229/2007 Sb. 
 
Odběrné místo bude v měrném objektu MO. 
 
Měření bude prováděno ultrazvukovou sondou s vyhodnocovací jednotkou (okamžitý a 
součtový průtok). 
 
Posouzení vlivu ČOV na recipient (směšovací rovnice) 
Recipient: Rychnovský potok  
                  (ČHP: 4-10-02-0210)   

ČOV  

Q355 27 l/s Q24 1,2 l/s 
BSK5 3 mg/l BSK5 25 mg/l 

CHSKcr 25 mg/l CHSKcr 120 mg/l 
NL nesledováno mg/l NL 35 mg/l 

N-NH4 0,1 mg/l N-NH4 10 mg/l 
 
Recipient po smísení Tab. 1** 

BSK5 3,94 mg/l 6 mg/l 
CHSKcr 29,04 mg/l 35 mg/l 

NL nesledováno mg/l 30 mg/l 
N-NH4 0,5 mg/l 0,5 mg/l 

** Tab. 1 – imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod 
 
Bilance 
 

Průtoky  
 m3/d m3/měs. m3/r l/s 

Q24 105 3 150 37 800 1,2 
 

Znečištění  

  
  

průtok  vstup  přiváděné 
znečištění 

výstup - výstupní znečištění odbourané 
znečištění 

p m p m 
 m3/d mg/l t/r mg/l t/r mg/l t/r t/r t/r 

BSK5 105 400 15,33 25 0,96 50 1,92 14,37 13,41 
CHSKcr 105 800 30,66 120 4,60 170 6,52 26,06 24,14 
NL 105 367 14,05 35 1,34 60 2,30 12,71 11,75 
N-NH4 105 67 2,56 10 0,38 30 1,15 2,17 1,41 
 
Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odtékat gravitační kanalizací do Rychnovského 
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potoka.  
Odtok z ČOV (resp. tato kanalizace gravitační) je navržen z kanalizačních trub PP 280/250, 
UR 2, SN 10 v délce 78,00 m. Na odtoku bude u ČOV proveden měrný objekt.V místě jeho 
vyústění do řeky bude zřízen výustní objekt. Zpětná klapka DN 250 bude osazena do 
samostatné šachty na odpadním potrubí. Do odpadu budou také svedeny dešťové vody ze 
střechy.  
 

Elektrorozvody :  
Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Moravská Třebová  a to 
hlavním napájecím vedením č. 240. Z tohoto vedení je provedena odbočka Rychnov, na 
kterou jsou  přípojkami nadzemního vedení připojeny jednotlivé trafostanice zásobující 
řešené území.  Celkový počet trafostanic je 6 s instalovaným výkonem 1380 kVA. Stav sítě i 
trafostanic je dobrý.  
Rozvody nízkého napětí vyhovují současnému stavu. Vodiče jsou taženy na sloupech. 
Kabelový vývod je jen 500 m jako posilovací.  
Ve zpracovaném výhledu je distribuční sytém dimenzovaný tak, aby byl schopen přenést 
požadovaný výkon v době předpokládaného maxima při dodržení všech aspektů 
hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti a kvalitě napětí. Zpracovaná výhledová  výkonová 
bilance  vychází ze stávajícího stavu a ze stanovení podílových maxim nových odběrů u 
jednotlivých odběratelských sfér , tj. bytového fondu, občanské vybavenosti, a výrobní sféry. 
Z energetického hlediska se zde u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování 
energiemi a to elektřinou a plynem ( vaření + topení + TUV). Bude se zde jednat o stupeň 
elektrifikace „A“ , kde se elektrická energie používá jen ke svícení a  pro běžné elektrické 
spotřebiče. Pro stanovení výkonových zatížení novou výstavbou jsou použity hodnoty 
uvažované pro stupeň elektrizace „A“, tj. pro svícení a běžné spotřebiče.  
 
-     bytový odběr                                            0,83 kW/bj 
-     nebytový odběr                                        0,35 kW/bj 
 
-     bydlení       33 bytů / v rodinných domcích)  
      potřebný příkon      33 x ( 0,83 + 0,35 ) = 39 kW 
 
- občanská vybavenost  

odhaduje se příkon cca    40 kW 
 
- výroba  

odhaduje se příkon cca                            80 kW 
( přesněji nelze určit pro neznalost výrobní technologie) 
 
Celkové soudobé zvýšení el. výkonu pak bude činit cca 160 kW 

 
Předpokládá se že i ve výhledu bude přenos požadovaného výkonu zajišťován z R 110/22 
kV M. Třebová a že bez podstatných změn zůstane i základní konfigurace sítě VN.  
 
Navrhují se dvě nové trafostanice . 
- pro rozvojové plochy v severní části obce  
- pro rozvojové plochy výroby na západním okraji obce  ) při silnici do Mladějova).  
 
Stávající stanice jsou dostatečně dimenzovány a v případě potřeby je možno u většiny 
distribučních stanic provést výměnu transformátoru za vyšší výkonovou jednotku. 
 
Větší problém je se zajištěním kvality dodávky s ohledem na napětí a to v důsledku 
značených přenosových vzdáleností .  Ve výhledu  bude nutné uvažovat  celkovou  
rekonstrukci  této sítě a její zahuštění. Rekonstrukce bude provedena na základě výpočtu.  
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Primární rozvod 
Primární rozvodný systém 22 kV zůstane zachován. 
 
Sekundární rozvod 
V nově vybudované zástavbě bude sekundární rozvod kabelový. 
Stávající venkovní rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně 
rovněž kabelizována. 
 
Ochranná pásma : 
Ochranné pásmo nadzemního, podzemního  vedení a elektrické stanice  je třeba dodržovat 
dle platných norem. 
 
Spoje a telekomunikace : 
Spoje 
Stávající podací a dodací pošta  vyhovuje provozním požadavkům.  
V obci je v provozu digitální ústředna RSV, na kterou je připojen i Mladějov. 
V severovýchodní části je provedena úplná kabelizace místní sítě. V jihozápadní části je 
nutno dokončit celkovou rekonstrukci.  
Řešeným územím obce neprochází  dálkové telekomunikační kabely.  
Řešeným územím neprochází RR trasy. 
 

Plynovody: 

Obec má od roku 2000 v provozu plynovod, na který je napojeno cca 50% obyvatel. Zdrojem 
je VTL regulační stanice 1200 m3/hod. , která je umístěna na západním okraji k.ú. Rychnov 
na Moravě  a je společná pro Rychnov a Mladějov. Napojená je na VTL plynovod 150/25 
Moravská Třebová – Lanškroun, který prochází severojižním směrem mezi Mladějovem a 
Rychnovem.  

Rozvod v obci je středotlaký. 

 

Plynovodní síť 

Stávající síť je nová a vyhovující. Pro napojení rozvojových lokalit se navrhuje její rozšíření o 
nové úseky.  

Potřeba plynu  

Obyvatelstvo  

Specifické hodnoty 

Uvažuje se pouze jedna kategorie odběrů vaření, TUV, topení 2,6 m3/hod., 3000 m3/rok 

Koeficient současnosti 

Rodinné domy    k3 = n -0,1     ( n – počet odběratelů) 

                           n = 200  

                           k3 = 200 -0,1  = 0,589    

celková potřeba  

Qh = 200 x 0,589 x 2,6 = 306 m3/hod. 

Qr = 200 x 3000  = 600 000 m3/rok 

rezerva pro ostatní odběratele 

Qh = cca  100 m3/hod. 
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Qr = cca 150 000 m3/rok 

Celková potřeba plynu pro obec : 

Qh = 406 m3/hod. 

Qr = 750 000 m3/rok 

Ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona.  

 

Odpady : 

Komunální  odpad je v domácnostech soustřeďován do popelnic, které jsou pravidelně 
vyváženy dle stanovených harmonogramů   Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. 
IČO 25970399. 

Obec má sběrný dvůr u současného objektu OÚ, který  provozují Technické  služby 
moravská Třebová s.r.o., IČO 25970399, 571 01 Moravská Třebová , identifikační číslo  
zařízení  CZE00426 

Odstraňování  komunálního odpadu i nebezpečného odpadu je zajištěno mimo řešené 
území. Oddělený sběr odpadů včetně nebezpečných složek komunálního odpadu je 
prováděn v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce  o provozu systému  
shromažďování,  sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování  komunálního odpadu 
na území obce.  

Třídění  komunálního odpadu  : 

- 6 kontejnerů na sklo – odváží LIKO SVITAVY a.s., IČO 25260715, Tolstého 2114/13 
Svitavy 

- plasty  sběr do pytlů  -  předání na sběrný dvůr, odváží Technické služby Moravská 
Třebová s.r.o., IČO 25970399 

- nebezpečný odpad – mobilní svoz 2x ročně ( smluvně zajištěno  u různých oprávněných 
osob) 

- sběr kovů  –  mobilní svoz 2x ročně  ( smluvně zajištěno u různých oprávněných osob) 

- 4 ks kontejnerů na biologický odpad – odváží Milan Michálek, IČO 49316184 

- papír – možno i jako ostatní separovaný odpad odevzdat na sběrném dvoře 

 

Ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, sesuvná území, radonové 
riziko 

Na řešeném  území obce nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území, jsou  zde poddolovaná území, která zasahují i do 
zastavěného území, ale pouze v malém rozsahu. Na území obce se nenacházejí sesuvná 
území. 

Území bylo hydrogeologicky prozkoumáno. 

Podle regionálních zkušeností s výsledky měření koncentrace radonu na různých 
horninových podložích lze očekávat na křídových a permských zvětralinách převážně střední 
radonový index. Území  je poměrně dobře zdokumentováno na změřených lokalitách v obci 
samotné i v okolí, vysoká kategorie radonového rizika nebyla v katastru obce doposud 
zaznamenána. Každý stavební pozemek je nutné posoudit individuálně a na základě 
výsledku je nutno navrhnout opatření proti pronikání radonu z podloží. 

Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
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jsou územním plánem respektovány v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu  středočeského  kraje. 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - v obci nebyl vybudován žádný stálý 
úkryt; pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní 
prostory stávající zástavby. Návrhem územního plánu není vymezena plocha pro zřízení 
stálého úkrytu. 
Varování  - v  obci je k varování obyvatel využívánobecní rozhlas, siréna a případně i mobilní 
telefon.   

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - obyvatele postižené mimořádnou událostí bude v 
případě mimořádné události možno ubytovat v objektu stanoveném Obecním úřadem . Jako 
shromaždiště obyvatel bude sloužit plocha  sportovního hřiště,  ke shromáždění lze využít 
objekt  OÚ a bývalého dvora rychty , které zároveň budou sloužit pro ubytování 
evakuovaných osob. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci – v řešeném území se nenachází 
žádný sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci; návrhem územního plánu není 
vymezena plocha pro předmětné zařízení. 
Plochy pro zasahující techniku a laboratoře - nacházejí se v centru obce na návsi u OÚ a na 
sportovním hřišti .  

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek – případný únik nebezpečných látek bude řešen 
odvezením kontaminované zeminy mimo území obce. 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce - v případě mimořádné události se na 
záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události a v souladu s havarijním 
plánem  Pardubického kraje. 

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií a nouzové zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou.  

Pro zásobování elektrickou energií bude na určené objekty připojen mobilní náhradní zdroj 
energie.  

 

Zásobování pitnou vodou – řešeno v samostatné kapitole 

Zásobování požární vodou 

Jako zdroj požární vody můžou  být využity dosažitelné  vodní toky a  plochy  v obci. 
 
Celé správní území 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,  
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- 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.  
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letiště a letecké stavby 
a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno respektovat podle § 37 zákona 
č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
 
 

k)   VYHODNOCENÍ  ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  A  
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

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

-       domy celkem                     199 
-       obydlené domy                           164 
-       RD                                   158 
-       bytové domy    5 
-       obydlené byty celkem   202 
-       byty celkem                     249 
-       byty v RD                         179 
-      byty v bytových domech        22 
-       neobydlené byty v obydlených domech      10 
-       neobydlené byty v neobydlených domech                              37 
-       byty přechodně obydlené       2 
-       byty k rekreaci   22 

Vyhodnocení účelnosti vymezení zastavitelných ploch vychází ze vzdálenosti 9 km od obce 
s rozšířenou působností Moravská Třebová, 11 km od Lanškrouna a 5 km od Starého Města.  
Dopravní spojení a dostupné občanské vybavení v Moravské Třebové, Lanškrouně a Starém 
Městě  vytváří požadavky na výstavbu bydlení v rodinných domech v obci .  Vzhledem 
k hustotě zastavění a konfiguraci terénu  umožňuje zastavěné území obce   (v hranicích, 
které jsou vyznačeny ve výkresové části) novou výstavbu  na  volných pozemcích, 
v prolukách nebo větších zahradách. Jsou tedy vymezeny plochy přestavby P1 – P15.  Další 
vymezené  zastavitelné plochy pro výstavbu  RD jsou  umístěny do okrajových částí obce a 
přímo navazují na zastavěné území. Jedná se o plochy Z1-Z9.  
Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele a 
následný urbanistický rozbor. 
 
UKAZATELÉ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE  
 
Vývoj počtu obyvatel  

počet obyvatel 
/ rok 

1869   1910 1950 1970 1980    2001    2011 2017 

Rychnov na 1645 1457 785 762 736 595 537 633 
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Moravě  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v posledních letech je v obci pokles a stagnace  v   počtu 
obyvatel.  Jedním z cílů  zpracovávaného územního plánu je zajistit v obci nabídku vhodných  
ploch pro rozvoj obytné zástavby tak, aby mohli být nabídnuty zájemcům o klidné venkovské 
bydlení v pěkném přírodním prostředí s dobrou dopravní dostupností do větších měst  -  

( Moravská Třebová , Lanškroun ) . 

Z terénního průzkumu vyplynulo, že u stabilizovaných ploch by nebylo vhodné vzhledem 
k charakteru území příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby a na plochách přestavby 
se počítá pouze s řídkou dostavbou. 
Stanovení potřeby ploch pro bydlení v obci – návrhové období pro výpočet je 20 let :  
 
Návrhový počet obyvatel  833 obyvatel 

Požadavky vyplývající z demografického vývoje  35RD 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití  10 RD 

Požadavky vyplývající z polohy obce 
v návaznosti na okolní města  

5 RD 

Potřeba nových RD cca  50 RD 

 
Ukazatelé kapacity nových zastavitelných ploch :  
V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech.  
 
Typ zastavitelné plochy  Výměra zastavitelné plochy 

    (ha) 

Přepokládaný počet 
rodinných domů  

Bydlení smíš.  – venkovské :   

Z1/SV 0,67 4 

Z2/SV 0,18 1 

Z3/SV 0,91 5 

Z4/SV 0,26 2 

Z5/SV 1,71 10 

Z6/SV 0,38 2 

Z7/SV 0,68 4 

Z8/SV 0,21 1 

Z9/SV 0,25 2 

P1/SV 0,30 2 

P2/SV 0,23 2 

P3/SV 0,25 2 

P4/SV 0,14 1 

P5/SV 0,64 3 

P6/SV 0,19 1 
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P7/SV 0,11 1 

P8/SV 0,17 1 

P9/SV 0,14 1 

P10/SV 0,37 2 

P11/SV 0,11 1 

P12/SV 0,17 2 

P13/SV 0,28 2 

P14/SV 0,61 3 

P15/SV 0,30 2 

CELKEM: 9,26 57 

 
Poznámka:  Stanovení kapacity zastavitelné plochy vycházelo z počtu zastavitelných ploch a 
obvyklé výměry pozemku příslušejícího k obytnému objektu v dané lokalitě.  
 
Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 50 rodinných domů , což představuje 
114 % zjištěné potřeby. V předkládaném územním plánu je uvažováno s  převisem 
navrhovaných bytů oproti zjištěné potřebě. Důvodem vytváření převisu je obava z neochoty  
vlastníků k prodeji vhodných pozemků.  
 
 

l)  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY  JEJICH VYMEZENÍ 

 
Žádné další záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního 
rozvoje Pk - aktualizace č. 1   ÚP  Rychnov na Moravě nevymezuje. 

 

m)   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

10.1  Zemědělský půdní fond 

Struktura využití území  a zemědělských pozemků: 

Celková výměra pozemků (ha) 2357 

Orná půda (ha) 1244 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha)           19 

Ovocné sady (ha)     3 

Trvalé trávní porosty (ha)         295 

Zemědělská půda celkem (ha)    1562 
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Lesní půda (ha) 635 

Vodní plochy (ha)    18 

Zastavěné plochy (ha)    16 

Ostatní plochy (ha)     126 

 

Zemědělská půda představuje  66,60 % katastrální rozlohy, z celku zemědělské půdy 
představují orná 79,10 %,  trvalé travní porosty  19,40 % . Podíl zastavěných ploch je 5,60 % 
z celkové výměry.  
Zdůvodnění  řešení  z hlediska  ochrany  ZPF  
Nové rozvojové plochy jsou vymezeny  pouze v návaznosti na zastavěné územní obce.  
Návrh neruší celistvost půdního fondu, zabírané lokality přímo navazují na současně 
zastavěné území, řešení se netýká zemědělských cest ani důležitých ekologických prvků 
v krajině. 
 
Všechny vymezované  lokality jsou již  obsaženy a schváleny  předchozím ÚP a 
přebytečné lokality jsou  tímto ÚP  vyřazeny. 
 
Lokalita Z1 je vymezena   na půdě tř. ochrany III. s tím, že se jedná o doplnění zastavěného 
území se stávající obslužnou komunikací a bude umožněno ekonomické budování 
inženýrských sítí. Jedná se o TTP. 
Lokalita Z2je  vymezena na půdě tř. ochrany I. a II. s tím, přímo navazuje  na  zastavěné 
území. Jedná se o TTP.  
Lokality Z3, Z4 Z6 a Z7 jsou vymezeny na půdě tř. ochrany I. s tím, že přímo navazují na 
zastavěné území a tvoří do něho zálivy a jsou těžko obdělávatelné mechanizací. Jedná se o 
TTP a ornou půdu.  
 
 
 
 
 
Přehled odnětí půdního fondu  - zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 

 
Číslo 
lokality 
 
 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový 
zábor 
ZPF  
( ha ) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
( ha ) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
                ( ha ) 

Již 
schváleno 
předchozím 
ÚP 

Orná 
půda  

Zahrady Ovoc.sady TTP Ostatní 
plochy 

I. II. III. IV. V.  

              
Z1 bydlení 0,67 - - - 0,67 - - - 0,67 - - ano 
              
Z2 bydlení 0,18 - - - 0,18 - 0,04 0,14 - - - ano 
              
Z3 bydlení 0,91 - - - 0,91 - 0,91 - - - - ano 
              
Z4  bydlení 0,26 - - - 0,26 - 0,26 - - - - ano 
              
Z5 bydlení 1,71 - - - 1,71 - - 1,71 - - - ano 
              
Z6 bydlení 0,38 - 0,38 - - - 0,38 - - - - ano 
              
Z7 bydlení 0,68 0.68 - - - - 0.68 - - - - ano 
              
Z8 bydlení 0,21 0,21 - - - - - - - - 0,21 ano 
              
Z9 bydlení 0,25 - - - 0,25 - - - - - 0,25 ano 
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Bydlení celkem 5,25 0,89 0,38 - 3,98 - 2,27 1,85 0,67 - 0,46  
              
Z10 výroba 1,06 1,06 - - - - - 0,41 0,65 - - ano 
              
Z11 výroba 1,11 1,11 - - - - - - 1,11 - - ano 
              
Výroba  celkem  2,17 2,17 - - - - - 0,41 1,76 - -  
              
Z12 obč. 

vybavení 
0,65 0,65 - - - - 0,10 0,55 - - - ano 

              
Z13 obč. 

vybavení 
0,67 0,67 - - - - 0,28 0,39 - - - ano 

              
Obč. vybavení 
celkem  

1,32 1,32 - - - - 0,38 0,94 - - -  

              
Z14 ČOV 0,23 - - - 0,23 - - - - - 0,23 ano 
              
ČOV celkem  0,23 - - - 0,23 - - - - - 0,23  
              
CD-
D22 

dopravní 
koridor 

98,22 89,69 - - 5,84 2,69 - 27.60 61,80 0,29 - ano 

              
Doprava celkem  98,22 89,69 - - 5,84 2,69 - 27,60 61,80 0,29 - ano 
              

Zábor ZPF celkem 107,19 94,07 0,38 - 10,05 2,69 2,65 30,78 64,23 0,29 0,69 ano 

 
 
ODBORNÝ ODHAD ZÁBORU ZPF PRO PŘELOŽKU SILNICE I/43 mimo zastavěné území   
3,80 ha 
poznámka: nevyužitá plocha koridoru přeložky silnice I/43  bude i nadále sloužit k zemědělské výrobě 

 
 
 
Přehled odnětí půdního fondu  - plochy přestavby  (v zastavěném území) 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový 
zábor 
ZPF  
( ha ) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
( ha ) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
                ( ha ) 

Již 
schváleno 
předchozím 
ÚP 

Orná 
půda 

Zahrady Ovoc.sady TTP Ostatní 
plochy 

I. II. III. IV. V.  

              
P1 bydlení 0,30 - - - 0,30 - - 0,30 - - - ano 
              
P2 bydlení 0,23 - - - - 0,23 - - - - - ano 
              
P3 bydlení 0,25 - - - 0,25 - - 0,25 - - - ano 
              
P4 bydlení 0,14 - 0,14 - - - - 0,14 - - - ano 
              
P5 bydlení 0,64 - - - - 0,64 - - - - - ano 
              
P6 bydlení 0,19 - 0,19 - - - - 0,19 - - - ano 
              
P7 bydlení 0,11 - - - 0,11 - 0,11 - - - - ano 
              
P8 bydlení 0,17 - - - 0,17 - - 0,17 - - - ano 
              
P9 bydlení 0,14 - - - 0,14 - - 0,14 - - - ano 
              
P10 bydlení 0,37 - - - - 0,37 - - - - - ano 
              
P11 bydlení 0,11 - 0,11 - - - - 0,11 - - - ano 



ÚP  Rychnov na Moravě  
 

 119

              
P12 bydlení 0,17 - 0,17 - - - - 0,17 - - - ano 
              
P13 bydlení 0,28 - - - - 0,28 - - - - - ano 
              
P14 bydlení 0,66 - 0,29 - 0,37 - - 0,66 - - - ano 
              
P15 bydlení 0,30 - 0.29 - - 0,01 - 0.29 - - - ano 
              
Bydlení celkem  4,06  1,19 - 1,34 1,53 0,11 2,42 - - -  
              
P16 Obč. 

vybavení 
0,10 - - - - 0,10 - - - -. - ano 

             
Obč. vybavení 
celkem  

0,10 - - - - 0,10 - - - - -  

              
P17 sport  0,67 - - - - 0,67 - - - - - ano 
             
Sport celkem  0,67 - - - - 0,67 - - - - -  
              
P18 zem. 

výroba  
1,93 - - - 1,40 0,53 1,40 - - - - ano 

             
Zem. výroba 
celkem 

1,93 - - - 1,40 0,53 1,40 - - - -  

              
P19 zeleň 0,17 - - - 0,17 - 0,17 - - - - ano 
              
P20 zeleň 0,27 - - - 0,27 - 0,27 - - - - ano 
              
P21 zeleň 0,21 - 0.03 - - 0,18 - 0.03 - - -  
              
Zeleň celkem 0,65 - 0,03 - 0,44 0,18 0,44 0,03 - - -  
              

Zábor ZPF celkem 7,41 - 1,22 - 3,18 3,01 1,95 2,45 - - -  

 

Zemědělské účelové komunikace 

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem územního plánu dotčen. Územní 
plán naopak cestní síť značně rozšiřuje. Je navrhována obnova polních cest. Návrh obnovy 
polních cest nemá s výjimkou hlavních účelových komunikací grafické vyjádření, vytváření 
cest je umožněno v rámci přípustného využití ploch nezastavěného území, lokalizace bude 
upřesněna návrhem pozemkových úprav. Řešení polních cest bude vycházet z požadavků 
na účelné zpřístupnění zemědělských pozemků, na prostupnost krajiny pro pěší a 
cyklistickou dopravu, z požadavků na obnovu funkce polních cest jako prvků redukujících 
vodní a větrnou erozi. Účinné působení polních cest v obrazu krajiny bude dotvářeno jejich 
doplněním o výsadby alejí, které se uplatňují také jako součást územního systému 
ekologické stability. 
 

10.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Určující právní normou je zákon  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ze dne 3. listopadu 1995. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny kromě záboru části PUPFL pro  

plochu změn v krajině K1 - poldr Třebařov o celkové výměře  0,32 ha a dále 1,60 ha pro 
koridor dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/43, ale předpoklad je, že se tato 
přeložka pozemků PUPFL vůbec nedotkne. 

Celková výměra lesů a jejich kategorie 
Lesy se v katastru obce nacházejí ve značném  rozsahu. Jedná se o velké masivy lesa .  
Celková plocha lesních pozemků v řešeném území  je tedy 635 ha lesní půdy, což při 
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celkové rozloze 2357 ha tedy představuje lesnatost 26,94 %.  Zalesňování v katastru obce 
není  již uvažováno , vzhledem k vysokému stupni ochrany zemědělské půdy na řešeném 
území.   
S rozvojem ploch NL – Plochy lesní není  tedy uvažováno. 
 
Zásah do OP lesa 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa ani jejich OP  nebudou dotčeny  nově vymezovanými 
plochami. 
 

n) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 11.02.2019mohli 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu ÚP Rychnov na Moravě. 

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 
 
 

o)  VYHODNOCENÍ   PŘIPOMÍNEK  

 
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit písemně své 
připomínky k návrhu ÚP v rámci společného jednání do 08.10.2018.  

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 11.02.2019 mohl 
každý v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit své připomínky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 
  
Protože v průběhu veřejného projednání nebyly podány žádné připomínky ani 
námitky, nebylo nutné zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek dle § 53, odst. 1 stavebního zákona a nebylo nutné tyto návrhy zaslat 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění 
stanovisek. 
 
 
Grafická část  
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Poučení: 
 
Proti  územnímu plánu Rychnov na Moravě vydanému formou opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů ). 

 

 
 
   
  

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

starosta  obce Rychnov na Moravě                          místostarosta obce Rychnov na Moravě    
               Milan Hána                                                         Ing. Petr Švehla  
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………………………………. 

razítko obce 
 

 
 
 
 
Účinnost: Toto opatření obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 


