
 

Změna č. 2 

ÚZEMNÍHO PLÁNU  

B O R U Š O V   
Katastrální území   Borušov, Prklišov, Svojanov u Borušova  

Zastupitelstvo obce Borušov  příslušné podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona , 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence  územní plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/ 
odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů vydává opatření obecné povahy – změnu č. 2 územního plánu 
Borušov  
 

v y d á v á   d n e 11. 03. 2020 
usnesením č. 01/2020 

Změnu č. 2 Územního plánu BORUŠOV   

  
POŘIZOVATEL: Městský úřad Moravská Třebová  
   Odbor výstavby  a územního plánování 
   T.G. Masaryka 26 
   571 01  Moravská Třebová  

 
ZPRACOVATEL:  Ing. arch. Pavel Čížek 
 Újezdská 1429, 565 01 Choceň  
  
 
 
Záznam o účinnosti 
 

Změna č. 2 ÚP Borušov  Otisk úředního razítka: 

Pořizovatel: Městský úřad Moravská 
Třebová , Odbor výstavby a  
územního  plánování 

Oprávněná úřední osoba 
pořizovatele: 
Ing. Soňa Elfmarková  

Podpis: 

Správní orgán, který změnu č. 2 
ÚP Borušov   vydal: 

Zastupitelstvo obce  
 Borušov   

Datum nabytí účinnosti změny  
č. 2 ÚP  Borušov : 

27.3.2020 
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Do kapitoly: 
 
 a)  Vymezení zastavěného území  se vkládá text:  
 
Se doplňuje text :  
 
Změnou č. 2 ÚP bylo zastavěné území  vymezeno k 31.8.2019.   
  
V kapitole :  
 
 c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch , ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

 

Se v odstavci :  

Plochy pro dopravní infrastrukturu  

ruší text :  

 DS Z 5 -  křižovatka navrhované rychlostní komunikace R43 přeložka silnice 
III/31519 v k.ú. Borušov  

a vkládá se text :  

 doplnění  koridoru dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D02 pro 
trasu kapacitní silnice S 43 

 na SV straně  obce je zpřesněn koridor dopravní infrastruktury nemístního 
významu  CD-D01 pro tunel dálnice D 35   

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Lokalita BV Z 1 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :     KN 294, 121/2, 121/1, 119/1, 

119/2, 116/2, 279, 97/1 

Lokalita BV Z 2 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :      KN 66/4, 66/3, 94, 544, 30/7, 

95/1, 551, 107, 105/2, 106, 
555, 119, 554, 136   

Lokalita BV Z 3 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :          KN  54/1,  54/3 

 

Ruší se lokalita DS Z5 – součást koridoru CD-D02 

 
Číslo lokality: DS Z 5 

Název lokality: silniční křižovatka – Borušov 

Stávající funkční využití: TTP, orná půda, PUPFL 

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura - silniční 

Podrobnější popis: Část trasy rychlostní silnice R 43 s křižovatkou a přeložkou silnice III/31519 
včetně zářezů a násypů 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- Plocha křižovatky bude začleněna do krajiny vhodným osázením zelení 
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Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: trasa stávající silnice I/ 35, III/36820, III/31519 

Výměra lokality: 8,84 ha   
 

 

Lokalita VD Z 6 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :         KN  59/1, 316/2, 324/1 

 

Lokalita VD Z 7 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :         KN 69/5, 69/2   

 

Plocha SR Z9 je zmenšena-část již zastavěna  

 

Číslo lokality: SR Z 9 

Název lokality: u křižovatky – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné-rekreační 

Podrobnější popis: Navržená výstavba cca 9 rekreačních, případně i obytných objektů  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31519 a III/31520 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality: 1,38   1,21 ha  v k.ú. Svojanov u Borušova 

 

Lokalita SR Z 10 se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :       KN 217/4   

 

Lokalita OS Z11  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :       KN 233/1   

 

Lokalita RI Z12  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :        KN  357/1, 357/2,  357/3, 380, 

384    

Lokalita RI Z13  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :        KN 411 

 

 
Lokalita OS Z14  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :       KN 482/2, 472 

 

 
Lokalita TI Z15  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :         KN  32/2 

 

 
Lokalita TI Z16  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :         KN 368   
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  
 

Lokalita OS P2  se vypouští údaj:  Dotčené  pozemky :         KN  1/5,  1/4   

 

Do kapitoly: 
 
 d) Koncepce urbanistické infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování  
 

Se v odstavci :  
 
 d. 1. Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 

 
ruší text :  
rychlostní  silnice R 35  a R 43   

a doplňuje se text :  
dálnice D 35 a kapacitní silnice S 43, dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D01 a  
CD-D02   

 
ruší text :  
Doplňuje se přeložka silnice III/31519 jako část plochy Z 5 

a doplňuje se text :  
 
Zpřesňuje  se koridor dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D02 pro 
stavbu kapacitní silnice S 43  
 
Se v odstavci :  
 
 d. 2. Technická  infrastruktura 
 
Kanalizace 
 
 Na konci doplňuje  text : 

Dešťové vody u všech budoucích staveb budou v plném rozsahu přednostně 
vsakovány. Před vsakem mohou být využity k dalším vhodným účelům (k zálivce 
atp.). Pokud prokazatelně nebude možné vsakování, pak je možné dešťové vody 
regulovaně odvádět. 
 
Elektorozvody 
 
 doplňuje  text : 

E15b – dvojité vedení  400 kV Krasíkov-Prosenice v úseku Krasíkov – hranice krajů 
Pardubický / Olomoucký dle podmínek stanovených v čl. 91 ZÚR Pk a v souladu s čl. 
140 a 143 ZÚR Pk.  Do návrhu  změny č.2 ÚP koridor pro vedení E15b není  
v grafické části vymezen  protože je zohledněno  jeho zpřesnění na území 
sousedních obcí.  
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Do kapitoly: 
 

f) stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením  převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, případně 
podmíněně přípustného využití těchto ploch  a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití 
pozemků v plochách), 
 

Se v odstavci :  
 
DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ        
 

vkládá text :  
 
Rozvojové  koridory : 
Koridory  označené  CD-D01 a CD-D02 
 

Se v odstavci :  
 

NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ   

 
vkládá text :  
           

Přípustné využití : 
 

a dopravní infrastruktury  
 

V kapitole :  
 
 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 
 

se ruší u WD1 text :  
 

rychlostní komunikace R43   
 
a vkládá se text :   
 

kapacitní silnice  S 43 
 
Se ruší u WD2 text :  
 
rychlostní komunikace R 35   
 
a vkládá se text :   
 
dálnice D 35 
 

vkládá se text :   
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VPS v oblasti elektroenergetiky  E15b – dvojité vedení  400 kV Krasíkov-Prosenice 
v úseku Krasíkov – hranice krajů Pardubický / Olomoucký dle podmínek 
stanovených v čl.91  ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 143 ZÚR Pk. Koridor  není  
v grafické části návrhu změny č.2 ÚP  vymezen  protože je zohledněno  jeho 
zpřesnění na území sousedních obcí. 

 
 
 
 

V kapitole :  

 

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

Se ruší  text :     

2020 a  2021  

 
a vkládá se text :   

2025 a  2026 

 
Změna č. 2 ÚP  Borušov    obsahuje : 
 

AI. Textová část 
 
Grafická část Územního plánu:  
B.1.2           Výkres základního členění území               1:  5 000 
B.2.a.2           Hlavní výkres        1:  5 000 
B.2.b.1 B.2.b.2    Výkres technické infrastruktury  - elektrorozvody, plyn  1 : 5 000 
B.2.c.1  B.2.c.2   Výkres technické infrastruktury  - vodovod, kanalizace      1 :5 000 
 
Odůvodnění územního plánu 
 
A II. Textová část odůvodnění 
 
Grafická část odůvodnění: 
B.4.2.  Koordinační výkres                             1 :   5 000 
B.6.1 B.6.2  Výkres předpokládaných záborů ZPF               1 :   5 000 
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ZMĚNA Č. 2  ÚP   B O R U Š O V 

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU  B O R U Š O V 

 
 

 

 

       
 OBSAH :  

       
1. Postup  při pořízení  změny územního plánu  
2. Vyhodnocení souladu návrhu změny  s Politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem  
3. Vyhodnocení koordinace využívání území  z hlediska širších vztahů 
4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů  

6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  a  se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních  právních předpisů, případně s výsledkem řešení 
rozporů 

7. Vyhodnocení splnění požadavků  obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce  o 
obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem 

8. Výčet záležitostí nadmístního významu , které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje( § 43 odst. 1. stavebního zákona),  s odůvodněním potřeby jejich vymezení  

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
10. Zpráva o vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území obsahující základní  

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků  vyhodnocení vlivů  na 
životní prostředí 

11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5  
12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno , s uvedením závažných 

důvodů, pokud některé požadavky  nebo podmínky zohledněny nebyly 
13. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch  
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění  
16. Vyhodnocení připomínek 

17. Popis vyznačených změn  
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ  ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 

Návrh změny č. 2 územního plánu je zpracován v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona 
v platném znění, v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, a v souladu se zadáním.   

Zastupitelstvo obce Borušov schválilo dne 12.7.2019  usnesením č. 03/2019 pořízení Změny 
č. 2 ÚP Borušov  zkráceným způsobem dle § 55a a 55b stavebního zákona na základě 
Zprávy o uplatňování ÚP, která nahrazuje zadání Změny č. 2 ÚP .  

Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byla zvolena starostka Lenka Šedá. 
Zpracovatelem Změny č. 2 ÚP byl vybrán Ing. arch. Pavel Čížek.  

Řešeným územím je k.ú. Borušov, Prklišov a Svojanov u Borušova . 

Pořizovatelem Změny č. 2 územního plánu  Borušov  je Městský úřad Moravská Třebová, 
Odbor výstavby a územního plánování.  

Zahájení řízení zkráceným postupem o Změně č. 2 ÚP bylo oznámeno dne 01.11.2019  
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a veřejnou vyhláškou 
bylo oznámeno veřejnosti. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek, připomínek 
a námitek nejdéle do 7 dnů ode dne veřejného jednání t.z. do 16.12.2019. Po tuto dobu bylo 
umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 2 ÚP, který byl vystaven na MěÚ 
Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na obci Borušov. Dále byl návrh zveřejněn i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 09.12.2019 v zasedací místnosti 
OÚ Borušov. Z veřejného jednání byl vyhotoven záznam. Žádný z dotčených orgánů, 
sousedních obcí, krajského úřadu a ani obce, pro které je Změna č. 2 ÚP pořizována 
nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. 

Dne 20.12.2019 byl dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona požádán Krajský úřad 
Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 2 ÚP. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad jako nadřízený orgán shledal v územně 
plánovací dokumentaci nedostatky a dne 09.01.20209 pod č.j.KrÚ 92462/2019 vydal 
stanovisko, že pokračovat v řízení o návrhu bude možné po jejich odstranění. Odstraněné 
nedostatky byly odsouhlaseny a tím bylo umožněno pokračovat v řízení o Změně č. 2 ÚP.  

Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo vypracováno 
Vyhodnocení stanovisek po veřejném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP, ve které jsou 
zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Pouze na základě stanoviska vodoprávního 
úřadu MěÚ Moravská Třebová bylo nutné doplnit textovou část návrhu, které je 
nepodstatnou úpravou návrhu. 

Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebylo 
nutné návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu. 

Dne 23.1.2020 byl zastupitelstvu obce předložen návrh Změny č. 2 k vydání. Zastupitelstvo 
obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne 11.3.2020 vydalo Změnu č. 2 ÚP 
opatřením obecné povahy. Změna č. 2 ÚP Borušov nabyla účinnosti dne  27.3.2020. 
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO  ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

 
2.1. Posouzení souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, č.2 a č. 3 
 

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění Aktualizace č. 1 byla 
schválena 15. 4. 2015 usnesením vlády České republiky č. 276. Aktualizace č. 2. byla 
schválena  2.9. 2019 usnesením vlády České republiky č. 629 a Aktualizace  č. 3  byla 
schválena  2.9. 2019 usnesením vlády České republiky č.630.  PÚR ČR nezařazuje území 
obce do rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti republikového významu. Pro 
řešené území nevyplývají z PÚR ČR požadavky na vymezení koridorů a ploch dopravní či 
technické infrastruktury, které by svým významem přesahovaly území jednoho kraje.  
 
Řešené území obce Borušov leží v rozvojové ose vymezené Politikou územního rozvoje ČR 
a v koridorech a plochách dopravní infrastruktury a to:  
 

 OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice - 
Olomouc – Přerov  

 OS9 Rozvojová osa Brno – Svitavy/Moravská Třebová  
 
Změna č. 2 ÚP respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v Politice územního rozvoje ČR čl. 14-32  
 

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. 

Změna č. 2 ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vyváženým vymezením 

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

  

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.  

Ve Změně č. 2 ÚP nejsou vymezeny plochy, které by zakládaly možnost vzniku prostorově sociální 

segregace.  

 

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. 
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Ve Změně č. 2 ÚP jsou vymezené zastavitelné koridory  navržené tak, aby byly chráněny nemovité 

kulturní památky, architektonicky a urbanisticky hodnotné stavby na úrovni obce.  

 

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. 

Obec Borušov nepatří do regionu hospodářsky slabého. Ve Změně č.2 ÚP nejsou vymezovány plochy 

rozvojové, které budou vytvářet nabídku pracovních příležitostí úměrně k počtu a věkové struktuře 

obyvatel obce.  

 

Čl. (18) 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 

městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

Obec leží v rozvojové ose OS8 a OS9. Změna č. 2 ÚP prověřuje plochy rozvoje sídelní struktury 
v obci v souladu s požadavky zadání.   

 

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 v ÚP i Změně č. 2 ÚP zajištěna stanovením 

vhodných podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím vyznačených a především pro plochy 

vyznačené jako plochy zemědělské a plochy lesní.  

 

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. 

Změna č. 2 ÚP nevyvolá nutnost vyhledávání nových koncepcí technické infrastruktury, pouze 

vymezuje  aktualizované koridory dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D02 pro kapacitní 

silnici S 43 a  CD – D01 pro dálnici D 35 v tunelu  a nevymezuje nové zastavitelné koridory  tak, aby 

nedocházelo k narušení krajinného rázu. 

 

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 
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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 Borušov do oblasti krajiny lesní, 

zemědělské a lesozemědělské. Ve Změně č. 2 ÚP jsou chráněny plochy zemědělské a část PUPFL, 

která se návrhem zabírá se nahrazuje nově vymezenou plochou PUPFL.  

 

Čl. (22) 

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

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

propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční 

využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

Změna č. 2 ÚP  již nevymezuje nové plochy pro rekreaci , tyto jsou vymezeny již v ÚP a ve změně č. 

1ÚP.  

 

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. 

Koncepci technické infrastruktury řešil ÚP a Změna č. 2 ÚP ji respektuje, s ohledem na prostupnost 

krajiny. Trasy dopravní  infrastruktury jsou, pokud to technické podmínky dovolují, vedeny s ohledem 

na prostupnost krajiny a jsou vedeny v dostatečných odstupech  od obytné zástavby.   

 

Čl. (24) 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 

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

uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, 

jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky 

pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování 

jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro 

environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Změna č. 2 ÚP nevymezuje plochy bydlení, které by vyvolávaly nároky na změny veřejné dopravní 

infrastruktury. 

 

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.  

Obec Borušov neleží ve vymezeném území pod vodním dílem. Změna č. 2 ÚP tedy neřeší tuto 

problematiku. 

 

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.  
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Rozvojové plochy jsou vymezeny mimo vymezená záplavová území. 

 

Čl. (27) 

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

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

dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů 

udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na 

které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch 

územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě 

osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

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

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

regionech.  

Obec Borušov 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. 

Koncepci veřejné  infrastruktury řešil ÚP a Změna č. 2 ÚP ji respektuje, s ohledem na prostupnost 

krajiny. Trasy dopravní  infrastruktury jsou, pokud to technické podmínky dovolují, vedeny s ohledem 

na prostupnost krajiny a jsou vedeny v dostatečných odstupech  od obytné zástavby.   

 

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.  

Změna č.2 ÚP nemění urbanistickou koncepci ÚP ,  dopravní koncepce  ÚP je měněna pouze 

upravenými koridory dopravní infrastruktury nemístního významu  pro D 35 a pro kapacitní silnici  S 43 

. 

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.  

Koncepce technické infrastruktury zůstává zachována.  

 

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.  

Změna č. 2 ÚP nevymezuje plochy se specifickým využitím území pro fotovoltaické a větrné elektrárny 

ani bioplynové stanice.  

 

Čl. (32) 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných  
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městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 

infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  

Změna č. 2 ÚP ani ÚP tuto problematiku neřeší.  

 

Čl. (59) 

OS8  Rozvojová osa  Hradec Králové/ Pardubice – Moravská Třebová- Mohelnice-Olomouc-Přerov 

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D01 pro dálnici D 35( v tunelu). 

 

Čl. (60) 

OS9  Rozvojová osa Brno – Svitavy/ Moravská Třebová  

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D02 pro kapacitní silnici S 43. 

 

Čl. (104) 

D 35 Úsek Sedlice ( Hradec Králové) -Vysoké Mýto- Moravská Třebová- Mohelnice (E442) 

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D01 pro dálnici D 35 ( v tunelu). 

 

Čl. (121) 

S 43  Brno – Moravská Třebová ( E461)  

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D02 pro kapacitní silnici S 43. 

 

Čl. (150d) 

E15  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 

Do návrhu  změny č. 2 ÚP koridor pro vedení E15 není v grafické části vymezen protože je 
zohledněno  jeho zpřesnění na území sousedních obcí.  

 

Čl. (198) 

Vymezení územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe ( D-O-L) a do doby rozhodnutí 

vlády o dalším postupu zajistit územní ochranu. 

Platný ÚP vymezuje územní rezervu pro průplav D-O-L a je zajištěna jeho územní ochrana. Změnou 

č. 2 ÚP není měněno.  

 
Změna č. 2 ÚP Borušov   je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizací  č. 1, č.2 a č.3.  

 
 
2.2. Posouzení souladu se ZÚR Pardubického kraje ve znění Aktualizace č. 2 

 

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění Aktualizace č. 2, 
vyplývají převážně následující zásady a úkoly pro územní plánování řešeného území:  
 
ZÚR stanovují tyto úkoly, které se dotýkají řešení Změny č. 2 ÚP Borušov: 
 

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Čl. (01) 
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území. 
ÚP Borušov svou koncepcí zajišťuje udržitelný rozvoj v obci. Posiluje kvalitu života obyvatel a 
obytného prostředí příznivým urbanistickým a architektonickým řešením obce. Je dostatečně 
zastoupeno kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, Je navržena dostatečná 
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veřejná infrastruktura a dostatečná prostupnost krajiny. 
Změna č. 2 ÚP je řešena tak, aby byly respektovány zásady a podmínky udržitelného rozvoje 
v řešeném území. Respektovány jsou prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.  

 

Čl. (06)  

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

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

2. ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  

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

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

ÚP stanovil koncepci technické infrastruktury a vymezením zastavitelných ploch ve vhodných 

lokalitách nenarušil krajinný ráz. Vymezením ÚSES byly zachovány přírodní hodnoty a byly 

stabilizovány funkce v krajině. Změna č.2 ÚP tuto koncepci zachovává.  

 

Čl. (07) 

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

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

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

c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;  

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.  

 
V ÚP byly vymezeny plochy s rozdílným funkčním využitím vyváženým způsobem tak, aby byla 
zachována funkce bydlení s návazností na veřejný prostor. Byly rovněž vymezeny plochy přestavby 
uvnitř zastavitelného území. Nedochází k tvorbě nových sídel. Pro rozvoj cestovního ruchu ÚP prověřil 
a vymezil plochy rekreace a volnočasových aktivit.  
Změna č.2 ÚP  tuto koncepci ponechává a nemění ji.   
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2. ZPŘESNĚNÍ A VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH PLOCH 
A ROZVOJOVÝCH OS A ROZVOJOVÝCH CENTER KRAJSKÉHO VÝZNAMU 

 
2.2. Rozvojové osy republikového významu  

Čl. (14) 

ZÚR zpřesňují vymezení rozvojových os OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská 
Třebová – Mohelnice - Olomouc – Přerov a Rozvojová osa Brno – Svitavy/Moravská Třebová  
Platný ÚP respektuje plochu obce Borušov v rozvojových osách OS8. 
Změna č. 2 ÚP je zpracována v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1, č. 2 a č.3   a respektuje 
řešení platného ÚP. 
 

 
4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A 

KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU  
 
4.1. Plochy a koridory dopravy 
  
4.1.1.1. Silniční doprava   
 

Čl. (74) 

ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridory republikového významu S 43 
Dětřichov ( napojení na D 35) – Jevíčko(-Brno ) a navrhují koridor pro umístění stavby D2 na 
této trase navrhují MÚK a to v prostorech Dětřichov, Borušov  (I/35), Městečko Trnávka, 
Jevíčko.  

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D02 pro kapacitní silnici S 43. 

 
4.1.1.3 Vodní doprava  

Čl. (79) 

ZÚR zpřesňují koridor VD1 Pardubice – hranice SRN v úseku hranice kraje – Pardubice ( 
přístav ) s cílem prodloužení Labské vodní cesty do Pardubic a navrhují na této trase 
koridory pro umístění stavby D150 (stupeň PřeloučII) a D151 (přístav Pardubice). Součástí 
areálu přístavu je i veřejné logistické centrum. Realizace veřejného logistického centra je 
podmíněna zajištěním vhodného dopravního napojení. ZÚR nesledují zlepšení přepravních 
podmínek na úseku Kunětice-Opatovice n.L. (VD6). Územní ochrana tohoto úseku bude 
řešena až na základě prověřené potřeby ze strany MD. 
Koridor VD3 (Labská větev D-O-L) je sledován jako územní rezerva .  

Platný ÚP vymezuje územní rezervu pro průplav D-O-L a je zajištěna jeho územní ochrana. Změnou 

č. 2 ÚP není měněno.  

 
4.3. Plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES  
 

Čl. (110) 

ZÚR na nadregionální úrovni osy regionálních biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zajistit  
NRBK  K 92 – Vojenský v šířce min. 40 m  
NRBK K 92 je v ÚP vymezen a upřesněn dle platných ZÚR Pk.  
Řešení změny č. 2 ÚP NRBK K 92 nevymezuje ani nemění.  

 
 
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 

PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ  

Čl. (116) 

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

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

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

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

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

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

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

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

k) chránit říční nivy (zejména na Labi, 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).  

 
Změna č. 2 ÚP je navržena v souladu se zásadami ochrany území s přírodními hodnotami. 
Zastavitelné plochy jsou navrženy na méně kvalitních půdách bonity III. IV. a V. třídy ochrany. 

 

6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY 

Čl. (121) 

ZÚR vymezují na území kraje tyto krajinné typy:  

 

6.2 KRAJINA LESNÍ  
 

(126) 

 ZÚR vymezují krajinu lesní v územích odpovídajících těmto charakteristikám:  
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a) lidskými zásahy méně pozměněný krajinný typ;  

b) lesní porosty zaujímají více než 70 % plochy (nelesní enklávy v podobě sídel, 
zemědělských ploch apod. tvoří menší, izolované a lesem zpravidla zcela 
obklopené plochy);  

c) minimální velikost segmentu 800 ha, při výjimečnosti reliéfu (výrazný svah apod.) 
jsou zařazeny i segmenty menší;  

d)  pohledový charakter uzavřený.  

(127)  

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

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

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

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

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

6.4. KRAJINA LESOZEMĚDĚLSKÁ  

Čl. (130) 

ZÚR vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:  

a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;  

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

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

d) charakter převážně polootevřený; 

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

Čl. (131)  

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

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

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

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

            d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený 
podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch;  
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            e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny.  

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  ve znění Aktualizace č. 2 vymezila obec Borušov do krajinného typu zemědělského , 
lesozemědělského a lesního . Rozvojové koridory  Změna  č.2 ÚP vymezuje převážně v lokalitách 
s bonitou ZPF III., IV. a V. třídy tam kde to podmínky v území umožňují. Technickou a dopravní 
infrastrukturu lze umístit v PUPFL pouze v nezbytných a odůvodněných případech v rámci přípustných 
regulativů pro plochy zemědělské NZ. Zachována zůstane pestrost krajiny a její prostupnost krajiny 
přípustným regulativem pro plochy krajinné zeleně. Koridor  dopravní infrastruktury nemístního 
významu CD-D02 zabírá 1,24 plochy PUPFL.  

 

6.7. ÚZEMÍ S PŘEDPOKLÁDANOU VYŠŠÍ MÍROU URBANIZACE  

Č l. (137)  

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

a)   řešit proporcionálně požadavky na rozvoj sídel zahrnutých do rozvojových oblastí  a os a 
požadavky na ochranu krajiny stanovených pro jednotlivé typy vymezené v v území 
rozvojových oblastí a os, 

b)  ve vazbě na centra osídlení popř. další sídla zahrnutá do rozvojových oblastí a os 
soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu a tím přispívat k zachování 
charakteru a k ochraně krajinných hodnot  v ostatních oblastech, 

c)  v návaznosti na rozvoj sídel rozvíjet plochy  a linie krajinné zeleně zajišťující  podmínky pro 
rekreaci a prostupnost krajiny a zvyšující pestrost krajiny : při tom dbát na architektonickou 
úroveň řešení.  
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ZÚR Pk  ve znění Aktualizace č. 2 vymezila obec Borušov do území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace, současně řešené území obce leží v rozvojové ose vymezené Politikou územního rozvoje 
ČR a v koridorech a plochách dopravní infrastruktury a to:  

 OS8 Rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – Mohelnice - Olomouc – 
Přerov  

ÚP již všechny tyto požadavky řeší a rozvíjí , změna č.2 zpřesnila pouze koridory dle osy OS8  CD- 
D01 pro dálnici D 35( v tunelu) koridor pro kapacitní silnici S 43. 

 

7.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI DOPRAVY  

Č l. (142)  

ZÚR  vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti dopravy  

D01 dálnice D35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek 
a napojením na stávající silniční síť- Opatovice nad Labem – hranice kraje  

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D01 pro dálnici D 35 ( v tunelu). 

D12 kapacitní silnice S 43 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně 
mimoúrovňových křižovatek a napojením na stávající silniční síť – hranice kraje – D 35 

Změna č.2 ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury CD- D02 pro kapacitní silnici S 43. 

 

          7.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY V OBLASTI ELEKTROENERGETIKY  

Č l. (143)  

ZÚR  vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti energetiky  

E15b – dvojité vedení  400 kV Krasíkov-Prosenice v úseku Krasíkov – hranice krajů Pardubický / 
Olomoucký dle podmínek stanovených v čl. ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 143 ZÚR Pk 

Do návrhu  změny č. 2 ÚP koridor pro vedení E15 b není v grafické části vymezen protože je 
zohledněno  jeho zpřesnění na území sousedních obcí.  

 

3. VYHODNOCENÍ  KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 
Katastrální hranice obce sousedí s k.ú. Žipotín, Gruna, Staré město u Moravské Třebové, 
Dětřichov u Moravské Třebové, Třebařové a v Olomouckém kraji s k.ú. Starý Maletín, Nový 
Maletín,k.ú. Mírovská Grunt, k.ú. Studená Loučka. S okolními obcemi je spojována pouze 
komunikačně a krajinnou zónou a ani v návrhovém období není počítáno s významným 
propojováním se těmato obcemi.  
Těžiště sídla tvoří stávající rozptýlená vesnická zástavba kolem státní silnice III/31519, která 
prochází středem obce. V dolní části, kde je rovinatý terén je vidět, že se zde formoval 
centrální prostor s kapličkou, který však nemá znaky typické návsi neboť je tvořen 
křižovatkou silnice. Skutečným společenským centrem obce je prostor kolem občanské 
vybavenosti, který vytváří – pošta, hasičská zbrojnice, obchod, kulturní dům. Výrobní plochy 
jsou umístěny v samostatném areálu severně od zástavby. K obci patří i odtržená část 
zástavby kolem bývalé silnice I/35, která měla původně velmi dramatický průběh.  
Borušov je obcí zemědělskou. Leží na východní hranici okresu Svitavy s okresem Šumperk 
v Olomouckém kraji, 7 km východně od Moravské Třebové Rozkládá se v členitém území 
Moravsko – třebovské plošiny, v nadmořské výšce kolem 380 – 420 m n.m. 
Pohledově je území obce charakterizováno sráznými severními stěnami na rozdíl od 
povlovných svahů jižních a dávajících tak představu vln. Celá krajina je pokryta hustými 
jehličnatými lesy, jezírka se pokládají za zbytky pravěkých moří. 
Borušov a Prklišov (dále jen Borušov) tvoří protáhlou obec s vesnickou zástavbou 
situovanou podél silnice III/31519 a Borušovského potoka, mírně se svažující k jihozápadu. 
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Svojanov je místní částí, prostorově oddělenou, leží cca 5 km severovýchodně od Borušova 
a plní funkci rekreačního střediska. Zástavba je zde situována podél III/31520 na straně 
směrem ke svahu. Podél silnice jsou soustředěna rekreační zařízení hotelového typu, na 
svazích, vklíněné mezi lesy jsou lokality rekreačních rodinných objektů. 
Krajinné struktury na území obce vycházejí z přírodních podmínek oblasti. Území je součástí 
Českého masivu, je tvořeno horninami Krkonošsko –jesenické soustavy. Nachází se na 
rozhraní dvou podsoustav a to, Orlické a Jesenické.  
Hranice mezi nimi prochází přibližně ve směru sever – jih východně od Prklišova, Karlína a 
Žipotína. V rámci Orlické podsoustavy se v území rozkládá Lanškrounská kotlina a na 
východě v rámci Jesenické podsoustavy Maletínská vrchovina. Nadmošská výška dosahuje 
380 – 550 m n.m. 
Na celém území obce se nachází hluboké jehličnaté lesy, které jsou i rekreačně využívané. 
Zemědělská krajina je intenzívně využívána. Moderní způsoby obhospodařování nevyužívají 
historickou hustou síť polních cest. Vysoká intenzifikace a efektivita hospodaření v krajině 
tak vede k některým negativním jevům jako je např. vyšší riziko erozního ohrožení, nižší 
prostupnost krajiny, menší podíl krajinné zeleně v rámci rozsáhlých bloků osné půdy apod.  
Z hlediska širšího území a vazeb je potřebná koordinace se sousedními sídly při budování 
liniových staveb, při ochraně přírodního prostředí a krajinného rázu, při ochraně společných 
zájmů. Platný územní plán tyto požadavky zohledňuje, Změna č. 1 ze zásad tohoto ÚP 
vychází. Vazby v území a návaznosti záměrů nadřazené dokumentace, dokumentace 
sousedních sídel a Změny č. 1 budou prověřovány v průběhu celého procesu zpracování a 
projednávání.  
 

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

 

4.1.  Soulad s cíli územního plánování  
 
- územní plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
- územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území  
- územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje jejich podmínky 

Stanovuje rovněž koncepci prostorového uspořádání sídla. Jsou rozvíjeny přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty. Ochrana krajiny je zabezpečena vymezením zejména ploch 
smíšených nezastavěného území a ploch lesních 

- podmínky pro umístění technické infrastruktury jsou stanoveny v jednotlivých 
podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 
Změna č. 2 ÚP je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v platném ÚP. 
 
4.2. Soulad s úkoly územního plánování  
-     územní plán je v souladu s úkoly územního plánování  dle § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o 
      územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
- územní plán stanovuje koncepci ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot  
- územní plán stanovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem 

na hodnoty a podmínky území 
- územní plán je sestaven na základě prověřování a posuzování potřeb změn v území  
- územní plán stanovuje urbanistické, architektonické a  estetické podmínky využívání a 

prostorového uspořádání území  
- územní plán vymezuje plochy smíšené  obytné, které především napomáhají obnově a 

rozvoji sídelní struktury a rozvoji bydlení 
- územní plán stanovuje koncepci  veřejné  infrastruktury, která minimalizuje objem 

nutných veřejných prostředků na změny v území 
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- územní plán vytváří obecné podmínky pro zajišťování civilní ochrany 
- územní plán respektuje  ochranu  území podle zvláštních právních předpisů před 

negativními vlivy záměrů na území a vytváří pro ni podmínky 
- územní plán nevymezuje na území obce Borušov žádné plochy pro těžbu 
- v územním plánu se uplatňují poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 

územního plánování, ekologie a památkové péče 
 
Změnou č. 2 ÚP se soulad platného ÚP s úkoly územního plánování nemění. 
 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Územní plán i jeho Změna č.2 jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhláškami č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence 
územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Územní plán je zpracován v souladu s metodikou MINIS-Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2. 
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb. 
Změna č. 2 ÚP v souladu se stavebním zákonem prověřila vymezení zastavěného území, 
respektuje stanovenou koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci a prověřila vymezení 
rozvojových ploch (zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině). Prověřeny 
byly podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení veřejně prospěšných 
staveb a opatření. 
 

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
PŘÍPADNĚ S VÝSLEDKY ŘEŠENÍ ROSPORŮ 

 

Požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, sousedních obcí, veřejnosti a ostatních 
subjektů v území, které byly uplatněny při projednávání návrhu zadání, byly respektovány v 
návrhu Změny č. 2 ÚP.  

Změna č. 2 návrhu ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 

Změna č. 2 ÚP byla v rámci veřejného jednání projednána. S vodoprávním úřadem MěÚ 
Moravská Třebová jako s dotčeným orgánem chránícím zájmy podle zvláštních právních 
předpisů byla Změna č. 2 upravena doplněním textové části a dohodnuta.  

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu a krajského úřadu je zpracováno v příloze 1. 

 
Příloha č. 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu změny č. 
2 ÚP Borušov 

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

1 KÚ Pk, odbor 
rozvoje 

Na vědomí  

2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pozemních komunikacích“), k návrhu změny č. 2 Územního plánu Borušov vydává 
stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně 

KrÚ 87846/2019 
10.12.2019 
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podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Řešeným územím prochází silnice III/31519, III/31520, III/36820 a III/3714, dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se jedná o veřejně prospěšné stavby. 
Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy nemáme připomínek či námitek při dodržení obecně 
závazných předpisů a zákonů. 
Bude respektována trasa a ochranné pásmo silnic II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. 
Z důvodu budoucí výstavby požadujeme silniční pozemek silnic ve vlastnictví 
Pardubického kraje nezahrnovat do území ekologické stability. 
Případný návrh silnic musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN. Nově vzniklé 
křižovatky se silnicemi musí být řešeny v souladu s platnými normami, především ČSN 
73 6102. Je nutné především zabezpečit řádný rozhled vč. odstranění překážek, 
respektovat rozhledové trojúhelníky, minimalizovat počet komunikačních připojení. Nová 
připojení je třeba projednat v samostatném jednání, za účasti majetkových správců a 
Policie ČR. Nutno dodržet platné ČSN. 
Musí být dodrženy Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění. 
Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně plánovací dokumentaci 
Ministerstvo dopravy. 
Vyjádření pořizovatele: Ministerstvo dopravy bylo obesláno. Trasa a ochranné pásmo 
silnice III. třídy je respektováno. Ostatní požadavky se týkají následných stupňů 
projektových dokumentací. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje jsou 
respektovány. 

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje k návrhu změny č. 2 územního 
plánu Borušov pořizované zkráceným postupem pro veřejné projednání žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 
  
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. M. Lemberková)  
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň – 
nadregionální biokoridor K82 - Vojenský), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a 
přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou 
k předložené dokumentaci „Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 
Borušov pořizované zkráceným postupem“ žádné připomínky.  
V předmětném (řešeném) území se z výše uvedených zájmů nachází: 

 NK (92) K82 – Vojenský 
 
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  

SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Borušov, změna č. 2, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 22,9600 ha, z toho:  
 Lokality: Z01, Z02 Z03, Z09, Z1z1, Z1z2 - rozloha 11,1100 ha. Využití je možné 

pro bydlení. 
 Lokality: Z15, Z16 - rozloha 0,0700 ha. Využití je možné pro ČOV. 
 Lokalita: CD-D02 - rozloha 2,5000 ha. Využití je možné pro dopravu. 
 Lokalita: Z1k1 - rozloha 0,2700 ha. Využití je možné pro lyžařský vlek. 
 Lokality: Z08, Z10, Z12, Z13 - rozloha 5,5200 ha. Využití je možné pro rekreaci. 
 Lokality: Z11, Z14 - rozloha 0,9100 ha. Využití je možné pro sport. 
 Lokality: Z06, Z07 - rozloha 2,1500 ha. Využití je možné pro výrobu a skladování. 
 Lokality: Z1k2 - rozloha 0,4300 ha. Využití je možné pro zalesnění. 

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

KrÚ 79622/2019 
25.11.2019 
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odst. 4 zákona (zde lokalita č. CD-D02, Z01, Z03, Z07, Z11, Z15, Z1z1).  
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.  
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Sýkorová) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 
územního plánu Borušov pořizované zkráceným postupem námitek.  
V řešeném území jsou plánovány koridory CD-D01 a CD-D02, které prochází přes 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a ochranné pásmo lesa. Předpokládaný 
zábor PUPFL 2 ha koridor CD-D01 a 1,24 ha koridor CD-D02. V této souvislosti 
upozorňujeme na skutečnost, že v rámci základních principů stanovených lesním 
zákonem je každému stanovena povinnost počínat si tak, aby nedocházelo k 
poškozování nebo ohrožování lesů. Z tohoto důvodu požadujeme v dalších stupních 
realizace záměru, pokud bude docházet k přímému dotčení (záboru) PUPFL a záměru 
kácení dřevin, zpracovat přehledný návrh případných záborů PUPFL a zároveň tyto 
návrhy záborů PUPFL minimalizovat, požadavky na zábor PUPFL patřičně odůvodnit a 
především dbát na zachování lesního prostředí.  
Plocha SR Z9 je situovaná částečně v ochranném pásmu lesa a je zastavitelná jen se 
souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona, kterým je odbor 
životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová. 
Vyjádření pořizovatele: MěÚ Moravská Třebová byl obeslán. Ostatní požadavky se 
týkají následných stupňů projektových dokumentací. Plocha SR Z9 není Změnou č. 2 
ÚP řešena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Souhlasné stanovisko HSPA-120-25/2019 
13.12.2019 

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Souhlasné stanovisko KHSPA 
20430/2019/HOK-Sy, 
13.12.2019 

6 Obvodní bánský 
úřad, Hradec 
Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu změny č. 2 územního plánu Borušov, 
jelikož podle evidence vedené zdejším úřadem není v projednávaném území stanoven 
dobývací prostor. 

SBS 
39522/2019/OBÚ-
09/1 
06.11.2019 

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 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení §i 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňujeme k návrhu Změny č. 2 územního plánu Borušov toto stanovisko: 
S návrhem Změny č. 2 ÚP Borušov souhlasíme bez připomínek. 

MPO 83168/2019 
08.11.2019 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního 
plánu Borušov nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 
odst. 1 stavebního zákona. 

MV-55562-5/OSM-
2019 
17.05.2019 

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu změny č. 2 územního plánu obce Borušov Ministerstvo životního prostředí 
podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Borušov nejsou 
evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, v platném znění, informuje, že v západní části svodného území 
obce jsou evidovány dva body aktivních sesuvů.  
Vyjádření pořizovatele: Dva body aktivních sesuvů jsou mimo území řešené Změnou 
č. 2 ÚP. 

MZP/2019/550/1413-
Hd 
ZN/MZP/2019/550/6 
11.11.2019 
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14 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Nevyjádřil se  

15 MěÚ Moravská 
Třebová 

MěÚ Moravská Třebová vydává toto stanovisko: 
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 
vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou 
záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 
- Dešťové vody u všech budoucích staveb budou v plném rozsahu přednostně 

vsakovány. Před vsakem mohou být využity k dalším vhodným účelům (k zálivce 
atp.). Pokud prokazatelně nebude možné vsakování, pak je možné dešťové vody 
regulovaně odvádět.  

Vyjádření pořizovatele: Kapitola d. 2,  odst. Kanalizace bude doplněna o text: „Dešťové 
vody u všech budoucích staveb budou v plném rozsahu přednostně vsakovány. Před 
vsakem mohou být využity k dalším vhodným účelům (k zálivce atp.). Pokud 
prokazatelně nebude možné vsakování, pak je možné dešťové vody regulovaně 
odvádět.“ 

S MUMT 
33094/2019/OZP9 
16.12.2019 
 

16 Obec Borušov Nevyjádřila se  

17 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

18 
Obec Dětřichov u 
Moravské Třebové 

Nevyjádřila se 
 

19 Obec Gruna Nevyjádřila se  

20 Obec Maletín Nevyjádřila se  

21 Město Mohelnice Nevyjádřilo se  

22 
Povodí Moravy a.s., 
Brno 

Nevyjádřilo se 
 

23 
GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

Žádné námitky 
5002046558 
02.12.2019 

24 ČEPS a.s., Praha Nevyjádřilo se  

25 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Dečín 

Nevyjádřila se 
 

26 
T–mobile CR a.s., 
Praha 

Nevyjádřil se 
 

 
 

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE  O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  POŘIZOVANÉ 
ZKRÁCENÝM POSTUPEM 

 
Pro zpracování zadání Změny č. 2 ÚP byly využity územně analytické podklady (ÚAP) pro 
území obce s rozšířenou působností (ORP) Moravská Třebová – odbor výstavby a územního 
plánování.  K dispozici jsou aktualizované územně analytické podklady 2016. 

Limity a požadavky respektované řešením Změny č. 2 ÚP: 
 Území s archeologickými nálezy (I. a II. Kategorie) 
 Ochranné pásmo případně bezpečnostní pásmo technické infrastruktury 
 Ochranná pásma dopravní infrastruktury – silnice I/35, silnice III/31519, III/31520, 

III/36820 
 Sesuvné území aktivní – dvě lokality Borušov 
 LBC 1 Bučina, LBC 2 Pod Holubím vrchem, LBC 3 U Trojice, LBC 4 Táborek, LBC 5 

Na Mírovce, LBC 6 Na Soutoku, LBC 7 Pastviska, LBC Pod Větrníkem 
 Nadregionální biokoridor K 92 včetně ochranné zóny 
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 Koridor dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D01 pro dálnici   D 35 a CD-
D02  pro kapacitní silnici S 43 

 
Součástí ÚAP je i rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaný na základě 
vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
v území, jehož součástí je i stanovení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.  

Požadavky z RURÚ respektovaní řešením Změny č. 2 ÚP: 

- podpora rozvoje bydlení – bylo řešeno již v ÚP a Změně č.1 ÚP 

- podpora rozvoje rekreace – bylo řešeno již v ÚP a Změně č.1 ÚP 

V obci není dostatek pracovních příležitostí a není zde dostatečné občanské vybavení, je 
Borušov úzce spjat s Moravskou Třebovou, kam denně dojíždí za prací 76 % obyvatel 
produkčního věku. 
Změna č. 2 ÚP není v rozporu se zásadami platného územního plánu. Byly vymezeny pouze 
požadované upravené koridory dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D01 pro 
dálnici D 35 ( tunel ) a CD–D02  pro kapacitní silnici S 43  dle  PUR ČR ve znění Aktualizace 
č.2 a ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 2  a dle požadavku ŘSD  ČR.  
 

     8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍÉSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

Tyto záležitosti nadmístního významu nejsou Změnou č. 2 ÚP stanoveny.  
 

               9.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

 
Změna č. 2 ÚP je zpracována v souladu s potřebami obce, jejich občanů a uživatelů území a 
zároveň tak, aby byly chráněny veškeré hodnoty dotčeného území, aby nedošlo k narušení 
přírodních, rekreačních, krajinářských a urbanistických hodnot řešeného území.  
Pro využití území v lokalitách Změny č. 2 byly stanoveny Zásady – prostřednictvím podmínek 
pro využití těchto ploch, zásad prostorového uspořádání, zásad rozvoje jednotlivých 
funkčních složek, dopravy a inženýrských sítí.  
Změna č. 2 ÚP není v rozporu se zásadami platného územního plánu. Byly vymezeny pouze 
požadované upravené koridory dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D01 pro 
dálnici D 35 ( tunel ) a CD-D02  pro kapacitní silnici S 43  dle PUR ČR ve znění Aktualizace 
č.2 a ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 2  a dle požadavku ŘSD  ČR.  
Při návrhu inženýrských sítí a komunikací je nutno respektovat vyhlášku 501/2006 sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 268/2009 sb. o technických 
požadavcích na stavby a příslušné právní předpisy v platném znění.  
Při dimenzování místních komunikací je nutné respektovat normu ČSN 736061, při 
umísťování a vedení technického vybavení normu ČSN 736005. 
Zásobování požární vodou dle ČSN 730873 bude řešeno napojením na stávající vodovodní 
síť a osazením požárního hydrantu. Rozvodná vodovodní síť bude plnit funkci požárního 
vodovodu. 
Nové komunikace budou navrženy tak, aby splňovaly vjezd požárních vozidel v souladu 
s ČSN 730802, případně s ČSN 730804. 
Navrhované změny nevyvolají nároky na nová zařízení občanského vybavení.  
 

Při umísťování staveb budou respektovány limity využití území: 
 Území s archeologickými nálezy (I. a II. Kategorie) 
 Ochranné pásmo případně bezpečnostní pásmo technické infrastruktury 
 Ochranná pásma dopravní infrastruktury – silnice I/35, silnice III/31519, III/31520, 

III/36820 
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 Sesuvné území aktivní – dvě lokality Borušov 
 LBC 1 Bučina, LBC 2 Pod Holubím vrchem, LBC 3 U Trojice, LBC 4 Táborek, LBC 5 

Na Mírovce, LBC 6 Na Soutoku, LBC 7 Pastviska, LBC Pod Větrníkem 
 Nadregionální biokoridor K 92 včetně ochranné zóny 
 Koridor dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D01 pro dálnici   D 35 a CD-

D02  pro kapacitní silnici S 43 
 

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ  VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  OBSAHUJÍCÍ 
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ  VČETNĚ VÝSLEDKŮ  

VYHODNOCENÍ VLIVŮ  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

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

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel v rámci Zprávy o uplatňování územního 
plánu dne 26.03.2018 pod č.j. KrÚ 18704/2018/OŽPZ/Ti k závěru, že nepožaduje zpracovat 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Na základě těchto vyjádření nebylo vyhodnocení vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj 
území zpracováno.  

 

11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5  

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

 

12. SDĚLENÍ JAK BYLO  STANOVISKO  PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 

ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

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

 

13.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 53 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 
V souvislosti s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a v souvislosti 
s vyhodnocením potřeby nových zastavitelných ploch podle § 53 odst. 5 stavebního zákona 
je nutno konstatovat, že předmětem vyhodnocení v rámci návrhu Změny pro společné 
jednání jsou následující zastavitelné plochy:  
  
Byla rozšířena ÚP vymezovaná plocha –  DS Z5 pro přeložku slinice III. třídy vyplývá 
z koridoru  dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D02 pro kapacitní silnici  S 43 a 
byl zpřesněn koridor  dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D01 pro dálnici D 35 
(v  tunelu)  dle  PÚP ČR  ve znění Aktualizace č. 1,  č. 2 a č. 3 a ZÚR Pk ve znění 
Aktualizace č. 2  a  dle požadavku ŘSD ČR.  
Změnou č.2 ÚP byla  dále zmenšena ÚP vymezená plocha SR Z9 určené pro plochy 
smíšené obytné-rekreační  - část již zastavěna , o celkové  rozloze dle ÚP 1,38  ha byla 
zmenšena na rozlohu  1,21 ha.  
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

 
Zemědělský půdní fond 
Přehled odnětí půdního fondu - zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 

Číslo 
lokality 
 
 

Způsob 
využití 
lokality 

Celkový 
zábor 
ZPF  
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) 

Zábor ZPF podle tříd ochrany 
                (ha) 

Investice 
do půdy 
(ha) 
 

Orná 
půda  

Zahrady Ovoc. 
sady 

TTP Ostatní 
plochy 

I. II. III. IV. V.  

              
Z1  Bydlení  2,97 1,64 - 0,33 1,00 - 1,03 1,69 0,25 - - ano 

              

Z2  Bydlení  3,27 - - - 3,27 - - - - 3,27 - ne 

              

Z3  Bydlení 1,27 1,27 - - - - 1,14 0,13 - - - ano 

              

Z4  Již zastavěno             

              

Z5 Silnice-
rozšíření  

8,84 
 

7,60 
 

- - 0,98 
 

0,26 - - 7,60 
 

0.98 
. 

- ne 

              

Z6 Výroba  0,87 0,63 - - 0,24 - - - 0,87 - - ano 

              

Z7 Výroba  1,28 1,28 - - - - 0,34 - - 0,94 - ne 

              

Z8  Rekreace  0,79 - - - 0,79 - - - - - 0,79 ne 

              

Z9  Bydlení  1,38 
1,21 

- - - 1,38 
1,21 

- - - - - 1,38 
1,21 

ne 

              

Z10 Rekreace  0,41 - - - 0,41 - - - - - 0,41 ne 

              

Z11  Sport  0,57 - - - 0,57 - - 0,08 - - 0,49 ne 

              

Z12 Rekreace  1,06 - 0,01 - 1,05 - - - - - 1,06 ne 

              

Z13  Rekreace 3,26 - - - 3,26 - - - - - 3,26 ano 

              

Z14 Sport 0,34 - - - - 0,34 - - - - - ne 

              

Z15 ČOV  0,04 - - - 0,04  0,04 - - - - ne 

              

Z16 ČOV 0,03 - - - - 0,03 - - - - - ne 

              

Z1z1 Bydlení 1,47 0,95 - - 0,52 - - 1,47 - - - ano 

              

Z1z2 Bydlení 0,92 - - - 0,92 - - - - - 0,92 ne 

              

Z1k1 Rekreace-
lyžařský 
vlek 

0,27 - - - 0,26 0,01 - - - - 0,26 ne 

              

Z1/k2 Zalesnění 0,43 - - - 0,43 - - - - - 0,43 ne 

              

CD-
D02 

Dopravní 
koridor 

26,79  22,22 - - 1,49 3,07 0,13 - 23,58 - - ano 

              

Zábor ZPF celkem 29,47 
47,24 

13,37 
27,99 

0,01 0,33 14,79 
15,46 

0,64 
3,45 

2,55 
2,68 

3,37 7,85 
24,70 

5,82 
4,21 

9,00 
8,83 

 

 

Poznámka: Dle kvalifikovaného odhadu projektanta bude celkový zábor pro kapacitní silnici S43  v koridoru 
 CD-D02  cca 2.50 ha.  Nevyužitá plocha koridoru CD-D02  kapacitní silnice S 43 bude i nadále sloužit k k 
zemědělské  výrobě. 
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Rekapitulace  
Změnou č. 2 ÚP Borušov je zmenšena plocha SR Z9 z výměry 1,38 ha  dle ÚP na výměru 
1,21 ha, část je již zastavěna.   
Dále je  vymezena zpřesněná plocha  DS Z5 – přeložka silnice III/31519 na pozemcích III.  
třídy ochrany 2 o  celkové výměře 3,69 ha , zmenšena oproti ÚP kde byla výměra 8,84  ha.  
Je nově vymezen koridor dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D01 pro dálnici  
D 35 – jedná se však o tunel, tedy není vyčíslován jeho zábor ZPF. Dále je vymezen koridor 
dopravní infrastruktury nemístního významu CD-D02 pro kapacitní silnici S 43 o celkové 
výměře 23,09 ha na malé výměře pozemku se stupněm ochrany I. dále na pozemcích se 
stupněm ochrany III. a na  plochách ostatních. Pro vlastní dopravní stavbu bude zábor dle 
odhadu 2,50 ha, nevyužitá plocha koridoru bude nadále sloužit zemědělské výrobě.  
 

pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Určující právní normou je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ze dne 3. listopadu 1995. 

Změnou č. 2 je  vymezen koridor dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D01 pro 
dálnici D35 (vedeno v tunelu) proto nebudou zabírány pozemky PUPFL, jen část dálnice 
bude zabírat PUPFL o výměře 2,00 ha.  Dále je vymezen koridor dopravní infrastruktury 
nemístního významu  CD-D02 pro kapacitní silnici S 43 , zde dojde k záboru PUPFL o 
výměře 1,24 ha. Jedná se o kvalifikovaný odhad projektanta.  
 

celková výměra lesů a jejich kategorie 

 
Změnou č. 2 ÚP se celková výměra PUPFL v k.ú. Borušov zmenší o 3,24 ha, což se do 
celkové lesnatosti při celkové výměře PUPFL 613 ha a výměře katastru 1107  v řešeném 
území neprojeví a zůstává v podstatě stejná jako v platném ÚP Borušov , tedy 55,00 %.  
 

15.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ  

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 16. 12. 2019 mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány. 

 

16.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 16. 12. 2019 mohl každý 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit připomínky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 

 

Protože v průběhu veřejného projednání nebyly podány žádné připomínky ani námitky, 
nebylo nutné zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle § 
53, odst. 1 stavebního zákona a nebylo nutné tyto návrhy zaslat dotčeným orgánům a 
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 
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17.  POPIS VYZNAČENÝCH ZMĚN  

 

ZASTAVITELNÉ   PLOCHY  

Byla zmenšena  vymezená plocha  Z9  v k.ú. Svojanov u Borušova - část je již zastavěna  -
plocha SR.  
 
Výřez KOOV  platného ÚP :     Výřez KOOV  změny  ÚP: 
 

                   
Byla vypuštěna  vymezená plocha  Z5 v k.ú. Borušov  – součást koridoru CD-D02- plocha 
DS 
 
Výřez KOOV  platného ÚP :  

 
 
 
 
 



 30 

 
Výřez KOOV  změny  ÚP: 

 

 
 
 
Byl  nově vymezen  koridor CD-D01 pro dálnici D 35 ( v tunelu)  v k.ú. Prklišov 
 
Výřez KOOV  platného ÚP : 
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Výřez KOOV  změny  ÚP: 
 
 

 
 

 

Byl  nově vymezen  koridor CD-D02 pro kapacitní silnici S 43 v k.ú. Borušov  
 
Výřez KOOV  platného ÚP : 
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Výřez KOOV  změny  ÚP: 
 

 
 
Dokumentace Změny č. 2 ÚP Borušov, tj. textová a grafická část včetně odůvodnění je 
v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Borušov a na 
Městském úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování. 
Dokumentace byla dále poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru 
rozvoje.  

 
Poučení: 
 
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
Proti Změně č.2 územního plánu Borušov vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 
pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
místostarosta obce :                                                      starostka obce :  
 
  Pavel Pernica                  Lenka Šedá  
 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
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ÚZEMNÍ   PLÁN  S VYZNAČENÍM  ZMĚN  

  
A 1 .  TEXTOVÁ ČÁST    
 
 

   OBSAH  : 
         
a)     vymezení zastavěného území, 
 
b)      koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,  
 
b) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  
         systému sídelní zeleně, 
 
c) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, 
 
d) koncepce 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 nerostů a podobně, 

 
e) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  

převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného 
využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného využití těchto ploch  a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách), 

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

k zajištění  obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům   a stavbám vyvlastnit, 

    
h)    vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze  uplatnit předkupní právo, 
 
 
i)        údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,  
 
j)     vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 

včetně podmínek pro jeho prověření, 
 
k)    vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií  

podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti. 
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a) vymezení zastavěného území 
 

Zastavěné území vymezené územním plánem k datu 1.3. 2008 bylo Změnou č. 1 prověřeno 
a vymezeno a aktualizovaná hranice je vymezena k datu 31. 1. 2013. Vyznačeno je ve všech 
výkresech v souladu s platnou legislativou. Hranice zastavěného území v místech, kde 
nedošlo k podstatným změnám, většinou kopíruje hranici intravilánu, rozšířena byla 
v místech nově realizované zástavby - celá lokalita Vx Z4, části vymezených lokalit RI Z8 a 
SR Z9 dle platného ÚP.  
Změnou č. 2 ÚP bylo zastavěné území  vymezeno k 31.5.2019.    
Celková rozloha  řešeného území - k.ú. Borušov, k.ú. Prklišov  a k.ú. Svojanov u Borušova  
1107,10  ha. 

Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech mimo širších vztahů. 

 
b)  koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
zásady celkové koncepce rozvoje obce 
Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na územní 
plánování v řešených    k.ú.  Borušov, k.ú. Prklišov   a k.ú. Svojanov u Borušova.  
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci. Rozsáhlejší lokality pro 
rozvoj výstavby jsou situovány v okrajových částech v návaznosti na současně zastavěné 
území. Jsou respektovány přírodní hodnoty v území, především lesní plochy v okolí obce a 
vodní plochy a toky. 
hlavní cíle rozvoje 
V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem ploch pro 
bytovou výstavbu, pro rekreaci, pro tělovýchovná a sportovní zařízení, pro  drobnou výrobu, 
pro technickou a dopravní infrastrukturu. V obci je třeba doplnit technickou infrastrukturu, což 
je zejména vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod. 
hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní i kulturní hodnoty v území, stejně jako respektuje 
zachovalou urbanistickou strukturu původní obce. 
Řešené území obce je dle státního archeologického seznamu ČR územím s pozitivně 
prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, což je 
podle zákona o státní památkové péči v platném znění, území s archeologickými nálezy. 

 
c) urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 
systému sídelní zeleně 

 
Urbanistický návrh obce Borušov  vychází z předpokladu vytvořit v obci dostatečnou 
prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby, pro rekreační výstavbu, pro rozvoj výroby a 
skladování, občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, pro ochrannou a 
izolační zeleň a vymezení ploch pro technickou a dopravní infrastrukturu. Architektura 
navrhovaných objektů by měla být adekvátní charakteru okolní zástavby. Architektonický 
výraz původních budov je převážně venkovského typu bez výrazných solitérů s převážně 
přízemními nebo patrovými objekty se sedlovou střechou. 
Zvýšenou pozornost architektonickému řešení jednotlivých objektů doporučujeme věnovat 
zejména v lokalitách bezprostředně navazujících na historickou zástavbu v obci. 

Při doplňování zeleně v obci by měly být používány tradiční druhy stromů jako např. lípy, 
javory, břízy apod. 

Plochy  pro rozvoj bytové výstavby jsou soustředěny především do volných ploch 
navazujících na zastavěné území a to: 

 BV Z 1 - u hranic s k.ú. Gruna  v k.ú. Borušov  
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 BV Z 2-  za bytovkou k.ú. Prklišov 

 BV Z 3 - pod obalovnou v k.ú. Borušov 

Navrhovaná výstavba je umístěna v okrajových částech obce přímo navazující na  zastavěné 
území obce.Přesto je možné při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek 
stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých případech stavby realizovat i 
mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách) v rámci příslušných funkčních ploch. 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení jsou vymezeny ve 
Svojanově  

 OS Z 11 - proluka u silnice v k.ú. Svojanov u Borušova  

 OS Z 14 - JV u lesa v k.ú. Svojanov 

Plochy   pro  smíšenou obytnou – rekreační výstavbu  navazuje na stávající plochy  
zástavby  

 SR Z 9 - u křižovatky  v k.ú.Svojanov u Borušova  

 SR Z 10 - proluka  v k.ú. Svojanov u Borušova  

Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci jsou navrženy v prolukách a navazující 
na stávající zástavbu v k.ú. Svojanov 

 RI Z 8  - S  u silnice  III/31519 k.ú. Svojanov u Borušova  

 RI  Z 12  - pod lesem u silnice v k.ú. Svojanov u Borušova 

 SR Z 13  - Táborek v k.ú. Svojanov u Borušova 

 SR  Z1z1 - Pod obalovnou v k.ú. Borušov 

 SR Z1z2 – U hotelu k.ú. Svojanov   
 
Rekreace na plochách přírodního charakteru  

 RN     Z1k1 - Vlek k.ú. Svojanov  

Plochy pro rozvoj výroby a skladování – drobná a řemeslná  výroba jsou vymezeny 
vedle stávající provozovny 

 VD Z 6 – pod obalovnou k.ú. Borušov 

 VD Z 7 – nad obalovnou k.ú. Borušov 

Plochy pro dopravní infrastrukturu jdou vymezeny na JZ obce  

 DS Z 5 -  křižovatka navrhované rychlostní komunikace R43 přeložka silnice III/31519 
v k.ú. Borušov  

 doplnění  koridoru dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D02 pro trasu 
kapacitní silnice S 43 

 na SV straně  obce je zpřesněn  koridor dopravní infrastruktury nemístního významu   
CD-D01 pro tunel dálnice D 35   

Pro rozvoj technické infrastruktury- inženýrské sítě jsou  vymezeny plochy  

 TI Z 15 pro výstavbu ČOV v k. ú. Borušov   

  TI Z 16 pro výstavbu ČOV v k.ú. Svojanov. u Borušova 

Jsou rovněž vymezeny plochy přestavby v k.ú. Borušov a k.ú. Prklišov 

 BV P 1 - nad OÚ v k.ú. Prklišov 

 OS P2 - dostavba  sportovního areálu v k.ú. Borušov 
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Plochy lesní  

 NL Z1k2 - Zalesnění k.ú. Svojanov 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Číslo lokality: BV Z 1  

Název lokality:  u hranice s k.ú. Gruna -  Borušov  

Stávající funkční využití : TTP, orná půda, ovocný sad 

Navrhované funkční využití :  Bydlení v rodinných domech - venkovské 

Podrobnější popis :  Navržena výstavba  19 RD  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

- u všech RD  použít jednu barvu střešní krytiny  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

-  prověření změn jejího využití územní studií 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících  místních  komunikací 
 na  p.p. č. 276 a 277 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod:  mechanicko-biologická  ČOV  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality: 2,96 ha  Dotčené pozemky: KN 294, 121/2, 121/1, 119/1, 
119/2, 116/2, 279, 97/1 v k. ú. Borušov 

 
Číslo lokality: BV  Z 2 

Název lokality: za bytovkou  –  Prklišov 

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití :   Bydlení v rodinných domech - venkovské 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba  22 RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na  

ppč.527/1 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: mechanicko-biologická  ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:  3,27  ha  Dotčené pozemky:  KN 66/4, 66/3, 94, 544, 30/7, 
95/1, 551, 107, 105/2, 106, 555, 119, 554, 136  
v k.ú. Prklišov 

 
Číslo lokality: BV  Z 3 

Název lokality: pod obalovnou – Borušov 
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Stávající funkční využití : TTP, orná půda 

Navrhované funkční využití :   Bydlení v rodinných domech - venkovské 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba  7  RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- RD jednopodlažní s využitým podkrovím 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31519 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod:  mechanicko-biologická  ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:   1,27  ha  Dotčené pozemky: KN  54/1,  54/3 v k.ú. Borušov 

Ruší se lokalita DS Z5 součást koridoru CD-D02 

 
Číslo lokality: DS Z5 

Název lokality: silniční křižovatka – Borušov 

Stávající funkční využití: TTP, orná půda, PUPFL 

Navrhované funkční využití: Dopravní infrastruktura - silniční 

Podrobnější popis: Část trasy rychlostní silnice R 43 s křižovatkou a přeložkou silnice III/31519 
včetně zářezů a násypů 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- Plocha křižovatky bude začleněna do krajiny vhodným osázením zelení 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: trasa stávající silnice I/ 35, III/36820, III/31519 

Výměra lokality: 8,84 ha  
 

 
Číslo lokality: SR Z1z1 

Název lokality: pod obalovnou – Borušov  

Stávající funkční využití: TTP, orná půda  

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné-rekreační 

Podrobnější popis: Navržená výstavba rekreačního, případně i obytného objektu 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

- plochu nutno předběžně posoudit hydrogeologem  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- prostorové uspořádání zástavby je nutné řešit tak, aby nevznikly nároky na vybudování 

pasivních protihlukových opatření. V případě potřeby těchto protihlukových opatření 
nebudou tato hrazena ze státních prostředků a musí být provedena na náklady investorů 
a mimo pozemky silnice R 43 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávajících silnice III/31519 
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Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: mechanicko-biologická ČOV  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality: 1,47 ha   

 
Číslo lokality: SR Z1z2 

Název lokality: u hotelu – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné-rekreační 

Podrobnější popis: Navržená výstavba cca 10 rekreačních, případně i obytných objektů  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

- musí být zachována vzdálenost objektů min. 25 m od okraje lesa, pro zástavbu je nutný 
souhlas orgánu státní správy lesů  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality: 0,92 ha   

 
Číslo lokality: RN Z1k1 

Název lokality: vlek – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP, les, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití: Rekreace na plochách přírodního charakteru 

Podrobnější popis: Navržená výstavba lyžařského vleku  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- Kácení dřevin na ploše  provádět v mimovegetačním období, nejlépe v období od 1.11. do 28.2. 

každého roku. 

- Po provedeném vykácení lesa na svahu a po terénních úpravách je třeba zabránit erozi půdy, a 

to včasným a vhodně provedeným osetím plochy a její následnou údržbou sečením. K osetí je 

doporučeno použít kromě běžné osevní směsi travin také semeno z okolních zachovalých luk. 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- pozemky nebudou oplocené 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality: 0,64 ha   

 
Číslo lokality: VD   Z 6 

Název lokality:  pod obalovnou – Borušov 
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Stávající funkční využití : TTP, orná půda 

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

Podrobnější popis :  Objekty výrobní a skladové přízemní nebo max. jednopodlažní se sedlovou 
střechou 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- Po vnějších hranicích lokality u silnice III/36820  vysázet pás ochranné a izolační  zeleně. 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- Nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36820 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod:  mechanicko-biologická  ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality:  0,87 ha  Dotčené pozemky: KN  59/1, 316/2, 324/1 v k. ú. 
Borušov 

 
Číslo lokality: VD   Z 7 

Název lokality:  nad obalovnou – Borušov 

Stávající funkční využití : orná půda 

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

Podrobnější popis :  Objekty výrobní a skladové přízemní nebo max. jednopodlažní se sedlovou 
střechou 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- Po vnějších hranicích lokality u silnice III/36820  vysázet pás ochranné a izolační  zeleně. 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- Nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/36820 a místní 

komunikace na p.p.č. 258/2 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod:  mechanicko-biologická  ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality: 1,28  ha  Dotčené pozemky: KN 69/5, 69/2  v  k. ú. 
Borušov 

 
Číslo lokality: RI Z 8 

Název lokality: S u silnice III/31519 – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Podrobnější popis: Navržená výstavba cca 7 rekreačních objektů pro rodinnou rekraaci 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- pozemky nebudou oplocené 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31519 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 



 40 

Výměra lokality: 0,52 ha  v k.ú. Svojanov u Borušova 

Plocha SR Z9 je zmenšena-část již zastavěna  

 

Číslo lokality: SR Z 9 

Název lokality: u křižovatky – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Plochy smíšené obytné-rekreační 

Podrobnější popis: Navržená výstavba cca 9 rekreačních, případně i obytných objektů  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31519 a III/31520 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality: 1,38   1,21 ha  v k.ú. Svojanov u Borušova 

 
              Číslo lokality: SR   Z 10 

              Název lokality: proluka  – Svojanov 

              Stávající funkční využití : TTP 

              Navrhované funkční využití :   Plochy smíšené obytné-rekreační 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba cca 3  rekreačních, případně i obytných  objektů  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt  jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520  
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:   0,41 ha  Dotčené pozemky: KN 217/4  v k.ú. Svojanov u 
Borušova  

 
Číslo lokality: OS   Z 11 

Název lokality:   proluka u silnice – Svojanov 

Stávající funkční využití : TTP 

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

Podrobnější popis :    Navržená výstavba sportoviště 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt  jednopodlažní s možností využití podkroví 
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- doplnit vhodnou výsadbou zeleně po obvodu lokality 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520  
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:    0,57 ha  Dotčené pozemky: KN 233/1  v k.ú. Svojanov u 
Borušova  

 
Číslo lokality: RI   Z 12 

Název lokality: pod lesem  – Svojanov 

Stávající funkční využití : TTP, zahrada 

Navrhované funkční využití :   Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba cca  7 rekreačních objektů pro rodinnou rekreaci 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt  jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- pozemky nebudou oplocené 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520  
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:    1,06  ha  Dotčené pozemky: KN  357/1, 357/2,  357/3, 380, 
384   v k.ú. Svojanov u Borušova  

 
Číslo lokality: RI   Z 13 

Název lokality: Táborek - Svojanov 

Stávající funkční využití : TTP 

Navrhované funkční využití :   Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba cca  8  rekreačních objektů pro rodinnou rekreaci 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt  jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- změny prověřit územní studií 

- pozemky nebudou oplocené  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520 přes místní 
komunikaci na p.p.č. 893/2, , 850, 851/8, 851/1, 843/1, 893/1  

Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci 

Výměra lokality:    3,26  ha  Dotčené pozemky: KN 411 v k.ú. Svojanov u 
Borušova  
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Číslo lokality: OS   Z 14 

Název lokality: proluka u silnice  – Svojanov 

Stávající funkční využití :  ostatní plocha  

Navrhované funkční využití :   Plochy občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních 
zařízení 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba sportoviště 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- hřiště doplněné zelení po jeho obvodu s možností drobných staveb pro zázemí hřiště 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
-    nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikaci na p.p.č. 

893/2 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: individuálně  
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality:  0,34 ha  Dotčené pozemky: KN 482/2, 472 v k.ú. 
Svojanov u Borušova  

 
Číslo lokality: TI Z 15 

Název lokality: ČOV -   Borušov 

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití :   Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba ČOV 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- plochu doplnit zelení po jejím obvodu 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
-    nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající silnice III/31520 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality:  0,04 ha Dotčené pozemky: KN  32/2 v k.ú. Borušov  

 
Číslo lokality: TI Z 16 

Název lokality: ČOV -   Svojanov (Táborek) 

Stávající funkční využití :  TTP 

Navrhované funkční využití :   Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

Podrobnější popis :    Navržená výstavba ČOV 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- plochu doplnit zelení po jejím obvodu 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
-    nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající  silnice III/31520 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  
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Výměra lokality:  0,03 ha Dotčené pozemky: KN 368  v k.ú. Svojanov u  
Borušova  

 
Číslo lokality: NL Z1k2 

Název lokality: zalesnění – Svojanov 

Stávající funkční využití: TTP 

Navrhované funkční využití: Plochy lesa  

Podrobnější popis: Navržené zalesnění s možností založení tůní 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- Je zde  doporučeno vysadit stanovištně odpovídající druhy listnatých dřevin. 

- Jako možnou alternativu k zalesnění plochy  je doporučena  možnost vytvoření mokřadu 

s drobnými tůněmi. Vytvořený mokřad bude mít vždy vyšší biologickou hodnotu než jakýkoliv 

druh založeného lesa. Výsadbu stromů s tvorbou tůní lze i vhodně kombinovat. 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- pozemky nebudou oplocené 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní obslužné komunikace na 

p.p.č. 884/1 

Výměra lokality: 0,43 ha    

 

vymezení ploch přestavby 

 
Číslo lokality: BV P1 

Název lokality: nad OÚ – Prklišov 

Stávající funkční využití: ostatní plocha  

Navrhované funkční využití: bydlení v rodinných domech - venkovské 

Podrobnější popis: Navržená výstavba cca 4 RD 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt jednopodlažní s možností využití podkroví 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na 
 p.p.č. 25/4 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: mechanicky-biologickou ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality: 0,53 ha  v k.ú. Prklišov 

 
Číslo lokality: OS  P 2 

Název lokality: dostavba hřiště – Borušov 

Stávající funkční využití : TTP 
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Navrhované funkční využití :   Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

Podrobnější popis :    Navržená dostavba sportovních ploch stávajícího hřiště 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- objekt  jednopodlažní s možností využití podkroví 

- po obvodu doplnit výsadbu  vhodné zeleně 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou 

Zajištění veřejné infrastruktury:  
Dopravní napojení: plocha bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  na 
 p.p.č.  284/1 
Zásobování vodou: prodloužením stávajícího vodovodního řadu  
Odvádění odpadních vod: mechanicky-biologickou  ČOV 
Zásobení el. energií: ze stávajících přezbrojených TS v obci  

Výměra lokality:  0,11  ha  Dotčené pozemky: KN  1/5,  1/4  v k.ú. Borušov 

 
Vymezení systému sídelní zeleně 

Systém sídelní zeleně je tvořen významnými vzrostlými stromy, plochami veřejných 
prostranství-veřejná zeleň, smíšenými plochami nezastavěného území, které 
navazují na zastavitelné plochy území a liniovou zelení. 
 

d) koncepce veřejné  infrastruktury , včetně podmínek pro její umísťování,  
 

 d. 1. Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 
 
Z hlediska silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnicích, případně 
u místních komunikací. Dopravní napojení většího množství navržených staveb 
(rozsáhlejších lokalit) řešit prostřednictvím soustavy místních obslužných komunik ací, s 
„kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místních komunikací je nutno 
navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem. 
Komunikační řešení  zůstává  bez větších  změn, pouze výhledově   zasahuje  do   řešeného  
území  předpokládaný  průplav D-O-L  a  průběh tras  rychlostní  silnice R 35  a R 43  dálnice 
D 35 a  kapacitní solnice S 43, které jsou  zakresleny  ve výkresové části ÚP  a jejich 
koridory dopravní infrastruktury nemístního významu  CD-D01 a CD-D02  jsou  územně 
chráněny. 
Z hlediska ostatní  silniční dopravy jsou  řešeny  pouze dílčí  dopravní závady na silnicích 
III/31520 ,  III/ 31520 a přeložka silnice III/31519 jako část plochy Z 5 , případně u místních 
komunikací. 
 
 Požadavky na řešení koncepce dopravy jsou tyto  : 

 Respektovat ochranná pásma dopravních staveb s ohledem na navrhovanou 
zástavbu 

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

 Realizovat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy 

 Nové křižovatky je třeba  navrhovat v místech s dostatečnými rozhledovými poměry 

 Nové křižovatky navrhovat s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací 
 
Pěší doprava 
Chodník pro pěší jsou vybudovány jen částečně. Chodníky pro pěší budou  vybudovány po 
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obou stranách stávající komunikace pokud to bude možné v daných prostorových 
podmínkách. Jinak alespoň jednostranný chodník. V souvislosti s postupným zastavěním 
jednotlivých lokalit pro obytnou zástavbu budou budovány i nové chodníky 
 
Doprava v klidu 

Pro nově budované  podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost je nutné zajistit potřebný 
počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to na vlastních pozemcích. 

 
d. 2. Technická infrastruktura 
 
Vodovod 
Místní část Borušov : 
Místní část  má stávající vodovod. Nové rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou 
řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu, v rozsáhlejších lokalitách jako 
součást příslušných funkčních ploch. Na nových rozvodech budou osazeny hydranty. 

 
Místní část Svojanov : 
V místní části obce Svojanov  není vybudovaný vodovod. Obyvatelé k zásobování vodou 
využívají svých vlastních zdrojů – studní.  

Vzhledem k tomu, že v místní části je evidováno pouze 5 obyvatel, s výstavbou vodovodu se 
uvažuje jen v centrální části místní části, kde jsou větší rekreační zařízení a vymezené 
plochy výstavby. 
ÚP po  Změně č. 1 pouze navrhuje  prodloužení vodovodních  řadů k navrhovaným 
lokalitám. 

 
Kanalizace 
Zástavba obce Borušov se nachází podél pravého břehu Borušovského potoka. 
V obci zemědělsky hospodaří fy. AGRONA Staré Město (vepřín, teletník), odpadní vody z 
výroby jsou likvidovány individuelně v jednotlivých zemědělských provozech.  
V obci není realizována kanalizace, dešťové vody odtékají po terénu do vodoteče, splaškové 
odpadní vody od obyvatel obce jsou z 50 % odváděny do žump s odvozem a z 50 % jsou 
vypouštěny přes septiky do vodoteče. U budovy Obecního úřadu je řešena malá čistírna 
odpadních vod s odpadem do toku Borušovského  potoka 
Místní část Svojanov u Borušova tvoří pouze rekreační objekty, které nejsou soustředěny do 
jednoho místa.  Přičemž  větší objekty mají čištění splaškových odpadních vod na vlastních 
balených ČOV.  
V obci je navržená výstavba splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod na  novou 
centrální ČOV v k.ú. Prklišov a malá ČOV pro navrhovanou rekreační výstavbu  v k.ú. 
Svojanov . 
ÚP po  Změně č. 1 pouze navrhuje  prodloužení kanalizačních  řadů k navrhovaným 
lokalitám. 
Dešťové vody u všech budoucích staveb budou v plném rozsahu přednostně vsakovány. 
Před vsakem mohou být využity k dalším vhodným účelům (k zálivce atp.). Pokud 
prokazatelně nebude možné vsakování, pak je možné dešťové vody regulovaně odvádět. 
 
 
Elektorozvody 
V současné době je obec Borušov zásobována elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV 
Moravská Třebová a to po venkovním vedení 22 kV č. 241. Na toto vedení jsou venkovními 
přípojkami připojeny jednotlivé trafostanice  22/0,4 kV, zásobující řešené území. 

- pro potřeby  rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za  
výkonově vyšší jednotky. 
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Primérní rozvodný systém tvoří odbočka vrchní linky 22 kV  ( kmenové číslo VN 241 ) z níž 
jsou rovněž vrchními přípojkami připojeny všechny trafostanice v řešeném území obce. 

E15b – dvojité vedení  400 kV Krasíkov-Prosenice v úseku Krasíkov – hranice krajů 
Pardubický / Olomoucký dle podmínek stanovených v čl. 91 ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 
143 ZÚR Pk.  Do návrhu  změny č.2 ÚP koridor pro vedení E15b není v grafické části 
vymezen  protože je zohledněno  jeho zpřesnění na území sousedních obcí.  
 
Plynofikace 
V současné  době není  obec  plynofikována . Vytápění stávajících objektů  se  provádí  tedy 
buď lokálně  pomocí pevných  paliv nebo  elektricky  ( noční  proud ).  
Řešeným územím prochází VTL plynovod Olomouc – Pardubice. Trasa plynovodu je vedena 
jižním okrajem k.ú. Borušov  a středem napříč protíná k.ú. Svojanov . RS je v  místní části 
Svojanov, kde jsou plynofikována  tři  rekreační  střediska. Plynofikace obce je ÚP do 
budoucna  řešena. 
Nakládání s odpady 
Bude se pokračovat s organizovaným svozem odpadů na regulovanou skládku mimo 
katastrální území obce. Nejsou navrhovány žádné nové plochy skládek. 
 
 d.  3.   Občanské  vybavení 

Kapacita a skladba zařízení a staveb občanského vybavení odpovídá velikosti a funkci obce 
ve struktuře osídlení. V území jsou provozovány služby občanského vybavení a lokálního 
charakteru v rámci ploch navržených pro  funkci bydlení. Stávající plochy občanského 
vybavení zůstávají zachovány. Zařízení a služby sloužící sportovně rekreačním aktivitám 
jsou  umístěny na plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Tyto 
plochy dále ÚP i vymezuje. 
Kromě těchto lokalit pro  tělovýchovná a sportovní zařízení nevymezuje ÚP žádné lokality, 
které  by byly vymezeny  výhradně pro rozvoj občanského  vybavení. 
Rozvoj občanského  vybavení  je možný v rámci ostatních funkčních ploch a to při splnění 
regulačních a hygienických podmínek. 
 

d. 4.   Veřejná   prostranství  

Veřejné prostranství – náves je pro celou obec  v místní části Prklišov  ve středu obce 
s budovou OÚ s hostincem, prodejnou, poštou  a hasičskou zbrojnicí, kde tvoří centrální 
prostor s veřejnou zelení vymezeným silnicí, místními  komunikacemi a zelení s vodotečí. 
V Borušově  je  malé veřejné prostranství s kapličkou a veřejnou zelení v centrální části 
místní části. Ve Svojanově tuto funkci plní prostranství před hotelem. Plní dobře svoje  
funkce a je  dokladem historického zastavění a osídlení obce. 

Jedná se o veřejně přístupnou plochu zeleně  s parkovou  úpravou , která slouží  
k odpočinku, relaxaci a setkávání obyvatel. Tyto  plochy  vylepšují životní prostředí 
zastavěného území obce a podpoří soudržnost obyvatelstva.  Může sloužit také k umístění 
malého dětského hřiště. 

Územním plánem tedy již není  v k.ú. Borušov, v k.ú. Prklišov ani v k.ú. Svojanov   vymezena  
plocha veřejného prostranství – park, veřejná zeleň. 

 
e)   koncepce 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 nerostů a podobně, 
 
e. 1.   Koncepce uspořádání krajiny 
Řešené území má vysoký podíl zemědělských půd a  naopak malý podíl ploch lesní a 
mimoletní zeleně. Návrh obsahuje  opatření, jejichž realizací dojde ke zvýšení podílu zeleně 



 47 

v území a tím ke zlepšení prostupnosti a retence krajiny a také ke zlepšení životního 
prostředí území.  
Jako veřejně prospěšná opatření v krajině jsou navržena zatravnění některých pozemků 
orné půdy nebo jejich části z důvodů eliminace plošné vodní eroze a z důvodů založení 
lokálních biokoridorů ÚSES a NRBK K92 - U 12 (dle ZÚR Pk). 
 
 
e. 2.   Územní systém ekologické stability - ÚSES 

Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, 
příznivého působení na okolní méně stabilní části pozemků tvořících jeho základ. Jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Jsou navrženy tyto prvky ÚSES: 

BIOCENTRA : 

Pořadové číslo:             LBC  3 -  U Trojice 

Název/ plocha :  vložené  LBC na lesním NRBK K 92 /  4,00 ha                   

Katastrální území: Svojanov u Borušova  

Popis:  
Převažující smrky,dále buk, habr, jedle, javor mleč a horský. 

Návrh opatření :   
Zachování stávajícího stavu, podpora přirozené obnovy buku, podsazení jedle, 

přeměna druhotných smrčin na bučiny. 

 

Pořadové číslo:             LBC  Pod Větrníkem 

Název/ plocha :  lesní  LBC /  5,70 ha                   

Katastrální území: Svojanov, Studená Loučka 

Popis:  
Převažující smrky,dále buk, habr, jedle, javor mleč a horský. 

Návrh opatření :   
Zachování stávajícího stavu, podpora přirozené obnovy buku, podsazení jedle, 

přeměna druhotných smrčin na bučiny. 

 

Pořadové číslo:             LBC  7 Pastvinka 

Název/ plocha :  lesní  LBC  s vodní plochou a vodním tokem /  4,35 ha                   

Katastrální území: Prklišov 

Popis:  
Převažující smrky,dále buk, habr, jedle, javor mleč a horský, vodní plocha potok 

s břehovým porostem 

Návrh opatření :   
Zachování stávajícího stavu, doplnění břehového porostu, podpora přirozeného 

zmlazení, přeměna druhotných smrčin na bučiny. 

 

BIOKORIDORY : 

Pořadové číslo:    NRBK K92 (K82 – Vojenský)  

Název/ délka: lesní NRBK K 92 / 7,50 km (na řešeném území)    

Katastrální území: Petrušov, Prklišov, Svojanov u Borušova, Žipotín, Bohdalov  

Popis:  
Převažující smrky,dále buk, habr, jedle, javor mleč a horský. 

Návrh opatření:  
Zachování stávajícího stavu, podpora přirozené obnovy buku, podsazení jedle, 
přeměna druhotných smrčin na bučiny. 
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Pořadové číslo:             LBK II 

Název / délka :   LBK nutno vymezit   / 4,90km                   

Katastrální území:Prklišov, Svojanov u Borušova , Petrušov, Starý Maletín, Nový 
Maletín 

Popis:  
Souběžně s osou NRBK je podél Mírovky vymezena větev LBK II . V horní části údolí 
břehové a přiléhající lesní porosty s převahou smrku, dále pak sporadické břehové 
porosty a přilehlé mokré louky. 

Návrh opatření :   
Posílit vzrostlou zeleň, olši, jasan, vrbu v břehových porostech. Udržovat luční 
porosty kosením. 

 

Pořadové číslo:             LBK  III 

Název / délka :   LBK   nutno vymezit  / 2,90km                   

Katastrální území: Svojanov u Borušova  

Popis:  
Smrkové porosty se sporadickým zastoupením buku. 

Návrh opatření :   
Posílit zastoupení přirozených druhů dřevin, především buk, javor horský, 
mleč, jedle. 

 

Pořadové číslo:             LBK  V 

Název / délka :    LBK  nutno vymezit  / 2,90km                   

Katastrální území: Borušov, Prklišov, Svojanov 

Popis:  
Podél Borušovského potoka , částečně na lesních pozemcích, částečně zastavěným 
územím. 

Návrh opatření :   
V lesním porostu podpora přirozených druhů dřevin-olše, jasan, buk, javor 
horský mleč. V zastavěném území je nutno přizpůsobit charakteru pozemku. 
Zachovat nebo vytvořit břehový porost. 

 
e. 3.   Prostupnost krajiny 
Prostupnost krajiny není ÚP omezena. Krajinná síť účelových komunikací  a polních cest 
zůstává zachována. Přístup na jednotlivé pozemky je dostačující.  
 
e. 4.  Protierozní opatření 

Terén zájmového území je poměrně výškově členitý, obec  se rozkládá v členitém terénu.  
Okolní svažité pozemky jsou z věší části zatravněné.Toto zatravnění doporučujeme 
zachovat, případně rozšířit. Pro snížení erozního smyvu ze svažitých pozemků využívaných 
jako orná půda navrhujeme dodržovat výsadbu vhodných plodin, případně využívat pásové 
střídání plodin.  

Plochy zatravnění zvýší současně i podíl zeleně na území obce, které je poměrně nízký. 
Dojde ke zvýšení retence krajiny a zlepšení kvality životního prostředí v obci. 
 
e. 5.  Ochrana před povodněmi 

 
Borušov : 
Není stanoveno záplavové území, v bezprostřední blízkosti koryta bylo v minulosti 
zaznamenáno vybřežení , a to zejména  v dolní části pod soutokem a v horní části, kde je 
nekapacitní koryto, s provedením odpovídajícím silničnímu příkopu. Rozlivy nejsou 
dokumentovány, pouze přibližně dle informací Obecního úřadu. K poslední významné škodě 
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došlo v roce 1997, kdy byl porušen most přes potok v horní části obce. 
 
 
Svojanov : 
 Podél toku je stanoveno záplavové území říčky Mírovka ( č.j. VOD/456/1/91-KL-235-J, 
vyhlášeno v dubnu 1991 OkÚ Šumperk), které do zájmového území zasahuje od katastrální 
hranice mezi Svojanovem a Maletínem po silnici č. 31520 Svojanov – Starý Maletín.. 
Záplavové území zasahuje pouze údolní nivu podél toku, není zasažena ani komunikace ani 
obytné nebo rekreační objekty. 
 
e. 6.   Dobývání nerostů 
V řešeném území se nenacházejí  žádná CHLÚ ani dobývací prostory pro dobývání nerostů. 
 
e. 7.  Sesuvná území  
V k.ú.  Borušov jsou evidovány 2 aktivní body sesuvu. 
 
e. 8.  Poddolovaná území  

V řešeném území se nenacházejí  žádná poddolovaná  území. 
 

g) stanovení  podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením  
převážného účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, případně podmíněně přípustného 
využití těchto ploch  a stanovení podmínek prostorového uspořádání , včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace 
zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), 

 

V řešeném území byly vyznačeny následující funkční plochy :  
■ plochy bydlení v rodinných domech  – venkovské ( BV ) 
■ rekreace – plochy pro rodinnou rekreaci ( RI ) 
■ rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 
■ občanské vybavení – veřejná infrastruktura  ( OV ) 
■ občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední ( OM ) 
■ občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS ) 
■ plochy smíšené obytné rekreační ( SR ) 
■ dopravní infrastruktura – silniční  ( DS ) 
■ technická infrastruktura – inženýrské sítě  ( TI ) 
■ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  ( VD )           
■ výroba a skladování – zemědělská výroba  ( VZ )          
■ výroba a skladování – se specifickým využitím  ( VX )      
■ plochy smíšené výrobní   ( VS )          
■ zeleň - ochranná a izolační  ( ZO ) 
■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 
■ plochy zemědělské  ( NZ ) 
■ plochy lesní  ( NL ) 
■ plochy přírodní  ( NP )    

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 

 
BV -  BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ  
Hlavní  využití: 

- bydlení v bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu 
  
Přípustné využití: 



 50 

- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva   
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou, sady 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně 

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

území 
- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé 

zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata) 
- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží 
- zařízení veřejného ubytování  do cca 20 osob 
- vodní toky a plochy 
- cyklostezky, cyklotrasy 
- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení  
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být 

narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu 
izolační zeleně 

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy  
- maloobchodní prodej průmyslového zboží, velkoobchodní prodej, samostatné objekty pro 

skladování  – plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace 
v území tak, aby nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území   

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

Nepřípustné využití:  
- průmyslové objekty  
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 

Rozvojové plochy a plochy přestavby : 
Plochy označené BV Z 1 – BV Z 3 a BV P 1 
 
 
RI – REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI  
Hlavní  využití: 

- plochy staveb pro rodinnou rekraci  
Přípustné využití: 

- vodní toky a plochy 
- cyklostezky,  cyklotrasy 
- parkovací místa pro návštěvníky  
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být 

narušena kvality rekreačního  prostředí sousedních pozemků – realizovat  výsadbu 
izolační zeleně 

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

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

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

Nepřípustné využití:  
- průmyslové objekty  
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  

 
Rozvojové  plochy : 
Plochy označené RI Z 8,  RI Z 12 a RI Z 13 
 

RN – REKREACE - NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  
hlavní využití: veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány 
jen stavby přípustné v nezastavěném území  

 
funkční využití: 
přípustné: 

 vodní toky a plochy 

 cyklostezky, cyklotrasy 

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

 rekreační louky, zeleň 

 louky pro jízdu na koni, parkurové skákání 

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

nepřípustné:  

 průmyslové objekty  

 velkokapacitní objekty živočišné výroby 

 dálnice a rychlostní silnice 

 vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  

 objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  

 zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  

 Rozvojové plochy: 
 Plochy označené RN Z1k1 

 
OV -   OBČANSKÉ 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.   

Přípustné využití : 
- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních 

zařízeních) 
- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) 
- sportovní haly  
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- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- cyklostezky  a cyklotrasy 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  
- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování  
- stavby pro nevýrobní služby  
- 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  
- plochy doprovodné zeleně  
 
 

Nepřípustné využití:  
- průmyslové objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- objekty živočišné výroby a stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- nové samostatné objekty pro bydlení  
- nové objekty pro  rekreaci  

Rozvojové plochy : 
Nejsou vymezeny 
 
OM – OBČANSKÉ  VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 
Hlavní  využití : 

- plochy převážně komerční občanské vybavenosti – sloužící například pro administrativu, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Vliv činnosti a vyvolaná dopravní obsluha 
nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. 

Přípustné využití : 
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení   
- cyklostezky a cyklotrasy 
- stavby pro veřejnou infrastrukturu  
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  
- samostatné objekty pro skladování  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  

Nepřípustné využití:  
- průmyslové objekty  
- objekty živočišné výroby a stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- nové samostatné objekty pro bydlení  
- nové objekty pro  rekreaci  

 
Rozvojové plochy  : 
Nejsou vymezeny. 
 
OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  
Hlavní  využití : 

- plochy pro tělovýchovu a sport 
Přípustné využití : 

- stavby pro veřejné ubytování a stravování  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- stavby pro maloobchodní prodej   



 53 

- areály zdraví  
- veřejná tábořiště  
- venkovní scény, taneční parkety  
- cyklostezky a cyklotrasy 
- objekty pro individuální rekreaci formou rekreačních chat  
- provozovny nevýrobních služeb 
- provozovny zdravotnických služeb   
- 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 

Nepřípustné využití:  
- průmyslové objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice  
 

Rozvojové plochy a plochy přestavby : 
Plochy označené  OS  Z 11, OS Z 14 a OS P 2 

 
SR -  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  – REKREAČNÍ  

Hlavní  využití: 
- plochy smíšené pro bydlení a pobytovou rekreaci 

Přípustné využití: 
- jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, soukromé 

zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata) 
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 
- sady 
- zařízení veřejného ubytování  do cca 20 osob 
- vodní toky a plochy 
- cyklostezky, cyklotrasy 
- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení  
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být 

narušena kvality obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu 
izolační zeleně 

- rodinné farmy – svojí činností nesmí negativně ovlivňovat sousedící plochy  
- 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 
Podmínkou umístění objektů smíšené obytné – rekreační zástavby  je realizace 

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

 
Nepřípustné využití:  

- průmyslové objekty  
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  
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Rozvojové  plochy : 
Plochy označené SR Z 8 - SR Z 10 a  SR Z1z1 a Z1z2 
 
 
DS – DOPRAVNÍ   INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ        

Hlavní využití  : 
- plochy silniční dopravy  zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic a výjimečně též  

místních komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých 
jsou umístěny součásti komunikace jako náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné 
izolační zeleně a dále pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení, např. 
autobusová nádraží, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a 
parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných 
hmot. 

Přípustné využití : 
- čerpací stanice pohonných hmot  
- objekty řadových a hromadných garáží  
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
- zařízení služeb motoristům 
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
- doprovodná zeleň 

Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  

Rozvojové  plochy : 
Plocha označená  DS Z 5 
Rozvojové  koridory : 
Koridory  označené  CD-D01 a CD-D02 
 
 

TI  – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ      
Hlavní využití  : 

- plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizaci, na 
energetických sítích, telekomunikační zařízení a dlaší plochy technické infrastruktury, 
které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. 

Přípustné využití : 
- sběrné dvory  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
- doprovodná zeleň   

 Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  

Rozvojové plochy  
Plocha označená TI Z 15 - TI Z 16 -  ČOV  
 

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ –DRPOBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA 
Hlavní využití.: 

- plochy malovýroby , řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby  
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 

zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí 
hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření 
k potřebnému snížení negativního vlivu.  

Přípustné využití : 
- skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  
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- cyklostezky a cyklotrasy 
- byty provozovatelů zařízení  

Nepřípustné využití:  
- obytné objekty a objekty pro rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, 

pachem a jinými škodlivinami 
 

Rozvojové plochy 
Plochy označené VD Z 6 , VD Z 7 
 

 
VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ  VÝROBA 

 
Hlavní využití: 
Plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby 
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 

zápach, apod) bude ke kolaudačnímu rozhodnutí stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí 
hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření 
k potřebnému snížení negativního vlivu. 

Přípustné využití : 
- provozovny drobné výroby a výrobních služeb  
- služební byty 
- objekty pro agroturistiku 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného 

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

potřebných parkovacích míst 
- izolační  a doprovodná zeleň 

Nepřípustné využití:  
- obytné objekty   a objekty pro rekreaci 
- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu   

Rozvojové plochy : 
Nejsou vymezeny. 
 
 

VX – VÝROBA  A  SKLADOVÁNÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM 
Hlavní využití: 

- plochy pro výstavbu fotovoltarických  elektráren včetně potřebných objektů pro jejich 
provoz 

Přípustné využití : 
- 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 využití:  
- obytné objekty   a objekty pro rekreaci 
- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu   

Rozvojové plochy : 
            Nejsou vymezovány  
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VS – PLOCHY  SMÍŠENÉ  VÝROBNÍ   
Hlavní využití  : 

- plochy smíšené  výrobní, u kterých není s ohledem na charakter území účelné jeho  
členéní na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy 
těžby nerostů a plochy specifické 

 
Podmínky využití funkční plochy:  

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

Přípustné využití : 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  

Nepřípustné využití:  
- obytné objekty a objekty pro rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou rozvojovou plochu prachem, hlukem, 

pachem a jinými škodlivinami 
Rozvojové plochy 
Nejsou vymezeny 

 
ZO – ZELEŇ – ochranná a izolační 
Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která 
důvod ochrany nebo izolace vyvolává    

Hlavní využití: 
- ochranná  a izolační zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  

Přípustné využití : 
- liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  

Nepřípustné využití:  
umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 

  
           W – PLOCHY  VODNÍ  A VODOHOSPODÁŘSKÉ              

Hlavní  využití : 
- plochy vodní a vodohospodářské 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. Plochy vodní a vodohospodářské 
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití 

Přípustné využití:  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší                          
- liniové stavby  technické infrastruktury   
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu    
-  doprovodná břehová zeleň     

Nepřípustné využití:  
- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta   
 
 

NZ –  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ             
Hlavní  využití : 

- plochy s převažujícím zemědělským využitím- pozemky ZPF, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. 

-  
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Přípustné využití : 
- nelesní dřevinné porosty   
- půda dočasně neobdělávaná                        
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny 

v plochách silniční dopravy) 
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- stavby pro chov včelstev                                    
- liniové stavby technického vybavení území a dopravní infrastruktury  
- ve vhodných lokalitách je možná změna využití na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les a malé vodní plochy. Převod do 

lesního půdního fondu bude prováděn v souladu se zákonem 289/1995Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Veškeré 
navržené plochy  a jejich vhodnost k zalesnění budou posuzovány individuálně v souladu 
s příslušnými zákony (územní rozhodnutí, odnětí zemědělského půdního fondu, 
rozhodnutí ochrany přírody, atd. – náležitosti dle zákona) 

Nepřípustné využití:  
- objekty příslušné do zastavěného území obce  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  

 
NL – PLOCHY   LESNÍ                   

Hlavní  využití : 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (zakládaní, obnova a výchova porostů v souladu 

s příslušným zákonem o lesích )  
Přípustné využití : 

- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké 
trasy  

- výstavba mysliveckých zařízení                                 
- stavba lesnických zařízení (svážnice, lanovky) 
- stavby pro chov včelstev  
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)  
-  liniové stavby  technického vybavení  
- vedení prvků územního systému ekologické stability 

Nepřípustné využití:  
- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  
- výsadba nepůvodních druhů dřevin 
- pěstování monokultur                       
- nakládání s odpady                
- pastva hospodářského zvířectva        

Rozvojové plochy 
           Plocha označená NL Z1k2 

                                
NP – PLOCHY   PŘÍRODNÍ      

Hlavní  využití : 
- zeleň s převažující přírodní funkcí , plochy prvků územního systému ekologické  stability 

protierozní pásy zeleně v krajině,  zeleň  břehových porostů, remízků, plochy náletů 
apod. 

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

Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
 

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

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou vyznačeny na výkrese B 3 – Veřejně 
prospěšné stavby, opatření, asanace. 

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou v řešeném území vymezeny. 

 

g.1.   veřejně prospěšné stavby ( VPS ) 

Vymezují se následující VPS  technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. Číselné a indexové značení je dle výkresu B 3 
–  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a  asanací. 

WT 1    výstavba ČOV  (  v k.ú. Borušov  )  

WT 2   výstavba ČOV  (  v k.ú. Svojanov  u Borušova  ) 

WD 1   navržená rychlostní komunikace R43  kapacitní silnice S 43 včetně mimoúrovňové 
křižovatky a přeložky silnice III/31549  ( v k.ú. Borušov) 

WD 2   navržená rychlostní komunikace R 35  dálnice D 35 – tunel (  v k.ú. Prklišov )  
              

VPS , pro které nelze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - pouze možnost předkupního 
práva územní plán Borušov nevymezuje. 

VPS v oblasti elektroenergetiky  E15b – dvojité vedení  400 kV Krasíkov-Prosenice v úseku 
Krasíkov – hranice krajů Pardubický / Olomoucký dle podmínek stanovených v čl.91  
ZÚR Pk a v souladu s čl. 140 a 143 ZÚR Pk. Koridor  není  v grafické části návrhu 
změny č.2 ÚP  vymezen  protože je zohledněno  jeho zpřesnění na území sousedních 
obcí. 

g.2.   veřejně prospěšná opatření ( VPO ) 

 VPO, která zvyšují retenční schopnosti území a slouží k založení prvků ÚSES  ÚP po 
Změně č. 1 vymezuje takto: 

WO1 - U12 (dle ZÚR Pk) - NRBK K 92 – K82 Vojenský, v k.ú. Prklišov a v k.ú. Svojanov u 

Borušova  

g.3.   plochy pro asanaci 

Plochy pro asanace  územní plán  Borušov  nevymezuje. 
 
 

i) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro  které lze  uplatnit předkupní právo 

 

Nejsou vymezeny. 
 

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

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

ÚP Borušov  obsahuje  : 
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NÁVRH 
A1          Textová část                                                                                        28 stran     

           B 1.1.      Výkres základního členění území             1 : 5 000       1 list 

                          ( k.ú. Borušov, Prklišov ) 

           B 1.2.      Výkres základního členění území             1 : 5 000       1 list 

                          ( k.ú. Prklišov, Svojanov u Borušova  ) 

           B 2 a.1.    Hlavní výkres  ( k.ú. Borušov, Prklišov )              1 : 5 000      1 list 

           B 2 a.2.    Havní výkres  ( k.ú. Prklišov, Svojanov u Borušova  )             1 : 5 000      1 list 

           B 2 b.1.    Výkres koncepce technické infrastruktury – 

                            vodovod, kanalizace ( k.ú. Borušov, Prklišov )              1 : 5 000     1 list 

           B 2 b.2.    Výkres koncepce technické infrastruktury – 

                            vodovod, kanalizace ( k.ú. Prklišov,  Svojanov u Borušova  )      1 : 5 000     1 list 

           B 2 c.1.    Výkres koncepce technické infrastruktury  – 

                            elektrorozvody, plyn ( k.ú. Borušov, Prklišov )    1 : 5 000      1 list 

           B 2.c.2.    Výkres koncepce technické infrastruktury – 

                            elektrorozvody, plyn ( k.ú. Prklišov, Svojanov u Borušova  ) 1 : 5 000       1 list 
           B 3.          Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
                           ( k.ú. Borušov, Prklišov )                                                                1 : 5 000       1 list 
           B 3.1        Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
                           ( k.ú. Prklišov , Svojanov u Borušova  )                                         1 : 5 000        1 list 
 

k) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího  

      využití ,  včetně podmínek pro jeho prověření 

ÚP Borušov vymezuje plochu rezerv R 1 v k.ú. Borušov a k,ú. Prklišov jako plochu pro 
bydlení v rodinných domech – venkovské. Jedná se o velkou lokalitu u které bude třeba 
prověření změn a jejího  využití územní studií.  

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

studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

Č.1  RI  Z 13 - smíšené plochy –obytné a rekreační 
- dopravní infrastruktura – místní  
   komunikace 
 

Územní studii pořídit  
do 2020 2025, schválit 
do 2021 2026 a vložení 
dat do evidence 
územního plánování do 
2021 2026 

 


