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za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2, § 55 odst. 6 ve spojení s § 55b stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
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A1 - Textová část Změny č.1 ÚP Kunčina 
 

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

1    vymezení zastavěného území 
 

- za první odstavec se vkládá věta:  

„Aktualizace vymezení hranic zastavěného území proběhla jako součást 
zpracování Změny č.1 ÚP v září 2019“ 
 
 
 
Dle aktuálního znění vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.3:  
 

3  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ „URBANISTICKÉ KOMPOZICE,“   

     VYMEZENÍ „PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“, ZASTAVITELNÝCH   
     PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
 
V bodě 3.1 Urbanistická kompozice, části „funkční typy rozvojových ploch a území“ 
 

- se mění texty takto:   
 
- lokality pro rozvoj bytové výstavby:  

- zastavitelné plochy Z1 – Z13, „ Z2, Z4 – Z6, Z8 – Z13,  Z19.1, Z20.1, Z21.1 “  
- přestavbové plochy P1 – P7, „ P11.1 “  

 
- lokality pro vymezení ploch výroby:  

- zastavitelné plochy  Z14, Z15, „ P12.1 “  
 
- lokality pro vymezení ploch občanské vybavenosti:  

- zastavitelná plocha Z16, přestavbová plocha P9 
 
- lokality pro vymezení ploch pro nakládání s odpady:  

- přestavbová plocha P10 
 
- lokality - koridory - pro silniční dopravu: „ CD-D01, CD-D22 “  

- zastavitelné plochy  Z17, Z18   
 
- koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov–Prosenice,  ozn. KT1 „ CT-E15b “  
 
 
■ v řešeném území byly vymezeny koridory pro situování silničních komunikací celostátního 
významu v souladu se ZÚR Pardubického kraje – rychlostní komunikace R35 „ dálnice II.tř. 
D35 “  a přeložka silnice I/43.  
 

■ chráněny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným způsobem 
využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy (s výjimkou koridorů Z17, Z18, 
KT1 „ CD-D01, CD-D22, CT-E15b “). Aktivity, situované do vzdálenosti 50 m od hranice lesa 
(ochranné pásmo) budou individuálně posouzeny příslušným orgánem státní správy.  
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V bodě 3.2 Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch 

 

- se ruší popis zastavěných lokalit:   
 

 

 
Z1 

 

 

lokalizace: novostavba západně od Nové Vsi  
dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajícího sjezdu  

- plocha pro vytvoření zázemí rodinného domu 

- část plochy v ochranném pásmu lesa 

- severní část plochy v poddolovaném území 
- zohlednit případnou existenci melioračních  zařízení 

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení staveb bude navazovat na stávající objekt RD, a to:  

- v architektonickém řešení  
- ve výškové hladině  

napojení na inž. sítě: rozšíření domovních rozvodů 

 

 

 

0,5225 

 

 
Z3 

 

 

lokalizace: západní okraj Nové Vsi, poblíž usazovacích nádrží   

dopravní napojení, specifické podmínky  

- přístup ze stávající místní komunikace 

- plocha dotčena trasou veřejného vodovodu a kabelovým 

telekomunikačním vedením  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,5635 

 

 
Z7 

 

 

lokalizace: západní část Kunčiny   

dopravní napojení: přístup ze stávající místní komunikace 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,3177 

 

OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
 

 
P9 

 

 

lokalizace: severní okraj výrobního areálu v Kunčině  

 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- z místní komunikace a z ploch výrobního areálu 

- rozšíření využití administrativní budovy 

 

napojení na inž. sítě: využitím stávajících přípojek, rozvodů v areálu nebo 

v obci 

 

 

 

 

0,2950 
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TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
 

 
P10 

 

 

lokalizace: západně od kostela sv. Jiří v Kunčině, prostor bývalé skládky  

 

dopravní napojení:  

- přístup z místní komunikace  

 

specifické podmínky:  

- lokalita pro zřízení kompostárny nebo separačního dvora  

- podél západního a východního okraje vymezena plocha pro ochrannou  

a izolační zeleň (ZO) 

- nutno zajistit ochranu spodních vod dle platné legislativy 

 

 

 

 

 

0,3376 

 

- se mění rozsah návrhových ploch:   
 
Z2 ………… 0,4000  „ 0,1997 “  ha 
Z11………..  1,4320  „ 0,5526 “  ha 
P4 ………… 0,4088  „ 0,3458 “  ha 
 
 

- vkládá se popis nově navržených lokalit:   
 

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

 
Z19.1 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajících komunikací   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – VN 22 kV vč. OP, 

kabelové telekomunikační vedení 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,4400 

 
Z20.1 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – vodovod, kabelové 

telekomunikační vedení 

 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,3233 
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Z21.1 

 

 

lokalizace: východní část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – kabelové vedení VN 22 

kV  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,2156 

 
 

BH – plochy bydlení v bytových domech 

 
P11.1 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: centrální část Nové Vsi   

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- lokalita napojena ze silnice III.tř.  

- lokalita je podmínečně přípustná - povolení využití území pro 

bydlení bude podmíněno vyhodnocením hlukového zatížení 

uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům 

hluku z navazující plochy, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

zásady prostorové regulace:  

- výšková regulace: max. počet podlaží: 2 np + podkroví  
          

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 

 

0,1123 

 
 

VS – plochy smíšené výrobní 

 
P12.1 

 

 

lokalizace: jihovýchodní okraj Nové Vsi, v lokalitě je již stávající „ stavba 

pro výrobu a skladování “  

 

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- přístup z místní komunikace a ploch stávající zástavby 
- hluk z umístěných provozů nesmí ovlivňovat navazující plochy bydlení 

v RD-venkovské (BV), ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zástavbu v lokalitě, a 

to:  
ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: na stávající rozvody v lokalitě 

 

 

  

0,5114 
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V plochách DS – plochy dopravní infrastruktury – siliční:   
 
- se mění označení lokality Z17 na „ CD-D01 “ 
- ve specifických podmínkách tohoto koridoru se mění text:  
 
- koridor pro výstavbu rychlostní komunikace R35 „ dálnice II.tř. D35 “ je zařazen v souladu se ZÚR 

Pardubického kraje (stavba D01)  
- křížení koridoru Z17 „ CD-D01 “ s NRBK K93, RBC 445, PP Pod skálou, prvky lokálního ÚSES, 

lesními pozemky, železniční tratí č.262, místními a účelovými komunikacemi a s trasami stávající 
technické infrastruktury budou řešeny v dalším stupni PD R 35 „ D35 “ 

 
- se mění označení lokality Z18 na „ CD-D22 “ 
- ve specifických podmínkách tohoto koridoru se mění text:  
 
- křížení koridoru Z18 „ CD-D22 “  s NRBK K93, lesními pozemky, železniční tratí č.262, místními a 

účelovými komunikacemi a s trasami stávající technické infrastruktury budou řešeny v dalším stupni 
PD I/43 

 
 
 
Dle aktuálního znění vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.4:  
 

4  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ, „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČ. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ.“  

 
 

V bodě 4.1 Dopravní infrastruktura, v části Silniční doprava 

- se upravuje text :  
- rychlostní silnice R35 „ dálnice II.tř. D35 “ (úsek Ostrov – Staré Město)  

 

V bodě 4.2.3 Elektrorozvody  

- se upravuje text :  
  
Východně od obce je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č.1“ vymezen koridor KT1 „ CT-E15b “ pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov – 
Prosenice „ v úseku Krasíkov - hranice krajů Pardubický/Olomoucký “. 
 
 

V bodě 4.2.6 Odstraňování odpadů  

- se ruší věta :  
 
- ÚP vymezuje přestavbovou plochu P10 západně od kostela sv.Jiří v Kunčině pro zřízení 
kompostárny nebo separačního dvora (TO - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady)  
 

V bodě 4.3 Občanské vybavení  

- se ruší věta :  
 
- ÚP vymezuje přestavbovou plochu občanské vybavenosti P9 ve střední části obce                        
(OH – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední)  
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Dle aktuálního znění vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.5:  
 

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

„S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ“ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN  

 
 
 

6  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO 
RÁZU 

 
V regulativech ploch „ OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední “ 
se doplňují podmínky podmínečně přípustného využití ploch takto:   
 

podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení „ nebo služební 
byty “  

 
 
V regulativech ploch „ DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční “ se doplňuje bod 1) 
přípustného využití takto:  
 

přípustné: 
 

1) plochy „dálnic,“ rychlostních komunikací, silnic I.-III.tř., místních a obslužných 
komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná 
zeleň ) 

 
V regulativech ploch „ DX – plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím “ se v  
bodě 1) přípustného využití nahrazuje text „rychlostní komunikace R35“ textem „dálnice D35“  
takto:  
 

přípustné: 
 

1) plochy „dálnice D35“ rychlostní komunikace R35 vedené v tunelu včetně souvisejících 
staveb ( náspy, zářezy, opěrné zdi ) 
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7  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTÍ 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
V kap. 7 se upravuje  
- popis veřejně prospěšných staveb VD 1, VD 2 a VT1: 
 
veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura 

                           
OZNAČENÍ 

                                             
POPIS  

                                                                              
ROZSAH   

                             

VD 1 

koridor pro rychlostní 

komunikaci R 35  

„ dálnici II.tř. D35 “ 

v rozsahu lokality Z17 „ koridoru CD-D01 “ 

 

 

VD 2 

koridor pro přeložku 

silnice I/43 

v rozsahu lokality Z18 „ koridoru CD-D22 “ 

 

 
technická infrastruktura 

                           
OZNAČENÍ 

                                              
POPIS  

                                                                              
ROZSAH   

                            

VT1  

 

dvojité vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice „ v 

úseku Krasíkov - hranice krajů Pardubický / 

Olomoucký “ 

 

v rozsahu koridoru KT1  

„ CT-E15b “ 

 
Dle aktuálního znění vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.8:  
 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU K.Ú. A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 
PODLE „ § 8 “ § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
 
 
Dle aktuálního znění vyhlášky č.500/2006 Sb., přílohy č.7 se upravuje název kapitoly č.11:  
 

11  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
 
 
Ruší se kapitola č. 12:  
 

12    SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Kunčina, 
pozbývá platnosti Územní plán obce Kunčina, schválený zastupitelstvem obce Kunčina dne 
08.08.2002 a Obecně závazná vyhláška obce Kunčina č. 1/2002 o závazných částech 
územního plánu obce Kunčina, která nabyla účinnosti dne 01.09.2002.      
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a) postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

 
Schválení a pořízení změny č. 1 ÚP Kunčina 
 
Zastupitelstvo obce Kunčina dne 10.09.2018 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP na základě 
Zprávy o uplatňování ÚP, která nahrazuje zadání Změny č. 1 ÚP a zároveň schválilo starostu 
Bc. Miroslava Kubína určeným zastupitelem.  
 
Změna č. 1 ÚP Kunčina je pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
zkráceným postupem bez zadání, na základě obsahu změny ÚP. Změnu č. 1 ÚP pořizuje 
Městský úřad Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování. Z projednání Návrhu 
obsahu Změny č. 1 ÚP Kunčina vyplynulo, že návrh změny č. 1 ÚP Kunčina není nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  
 
Zpráva o uplatňování ÚP Kunčina byla schválena zastupitelstvem obce Kunčina dne 
10.9.2019 usnesením č. KUN VII. 2019 - 126.     
 
Podle projednaného Obsahu Změny č. 1 ÚP Kunčina, obsahujícího požadavky na zpracování 
Změny č. 1 ÚP byl v září 2019 zpracován návrh Změny č. 1 Územního plánu Kunčina. Návrh 
zpracovala firma A – PROJEKT Pardubice s. r. o., Ing. arch. Pavel Tománek, autorizovaný 
architekt, ČKA 01 197, Jiráskova 1275. 530 02 Pardubice. 
 
Zahájení řízení zkráceným postupem o Změně č. 1 ÚP bylo oznámeno dne 15.10.2019  
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 29.10.2019. Po tuto dobu bylo 
umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚP, který byl vystaven na MěÚ 
Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na obci Kunčina. Dále byl návrh zveřejněn i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 
Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 21.11.2019 v zasedací místnosti OÚ 
Kunčina. Z veřejného jednání byl vyhotoven záznam. Žádný z dotčených orgánů, sousedních 
obcí, krajského úřadu a ani obce, pro které je Změna č. 1 ÚP pořizována nedoložili závažné 
důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. 

 
Dne 06.12.2019 byl dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona požádán Krajský úřad 
Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚP. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad jako nadřízený orgán neshledal v územně 
plánovací dokumentaci nedostatky a dne 16.12.2019 pod č.j.KrÚ 88421/2019 vydal souhlasné 
stanovisko.  

 
Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vypracováno Vyhodnocení stanovisek po veřejném jednání o návrhu 
Změny č. 1 ÚP, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. Z důvodu, že došlo 
na základě veřejného jednání k podstatné úpravě návrhu Změny č. 1, bude upravený návrh 
v rozsahu těchto úprav projednán na opakovaném veřejném projednání. 

 

Opakované veřejné projednání Změny č. 1 ÚP bylo oznámeno dne 20.01.2020 jednotlivě 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a veřejnou vyhláškou bylo 
oznámeno veřejnosti. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek, připomínek a 
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námitek nejdéle do 7 dnů ode dne veřejného jednání t.z. do 12.02.2020. Po tuto dobu bylo 
umožněno všem uvedeným nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚP, který byl vystaven na MěÚ 
Moravská Třebová, na odboru výstavby a ÚP a na obci Kunčina. Dále byl návrh zveřejněn i 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 
Konání veřejného jednání s výkladem bylo stanoveno na 05.02.2020. Z veřejného jednání byl 
vyhotoven záznam. Žádný z dotčených orgánů, sousedních obcí, krajského úřadu a ani obce, 
pro které je Změna č. 1 ÚP pořizována nedoložili závažné důvody pro prodloužení lhůty pro 
uplatnění stanoviska. 

 
Po termínu určeném k podávání stanovisek, připomínek a námitek bylo vypracováno 
Vyhodnocení stanovisek po opakovaném veřejném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP. 
Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky dotčených osob podle 
ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona a nebyly uplatněny ani žádné připomínky, nebylo 
nutné návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručit dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu. 
 
Po vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 1 ÚP, pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem obce zkonstatoval, že nedošlo k podstatné úpravě návrhu a nebylo 
nutné návrh přepracovat. 
 
Vzhledem k výsledkům veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP byl návrh předložen v 
souladu s ustanovením § 54 a 55b stavebního zákona dne 13.03.2020 Zastupitelstvu obce 
Kunčina k vydání. 
 
Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne 29.04.2020 vydalo Změnu 
č. 1 ÚP opatřením obecné povahy. Změnu č. 1 ÚP Kunčina a úplné znění po vydání této 
změny obec doručila veřejnou vyhláškou a tato nabyla účinnosti dne 19.05.2020. 
 

 

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

 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválená vládou ČR dne 20. 7. 2009 
usnesením č. 929 a ve znění aktualizace č. 1 schválená dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276.  
 
MMR pořídilo Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu na základě § 35 odst. 5 stavebního zákona z podnětu 
Ministerstva dopravy spočívající ve změně stávajícího označení rozvojového záměru 
„R43 v úseku Brno – Moravská Třebová“, a to z „R43“ na „S43“.  
MMR souběžně s pořizováním návrhu Aktualizace č. 2 PÚR ČR pořizovalo z důvodu 
naléhavého veřejného zájmu i návrh Aktualizace č. 3 PÚR ČR z podnětu Ministerstva 
zemědělství za účelem přípravy výstavby vodního díla Vlachovice - spočívající v uložení úkolu 
pro Zlínský kraj vymezit v ZÚR plochu pro vodní dílo Vlachovice.  
 
Obě aktualizace PÚR ČR byly vládou projednány a schváleny v tentýž den, tj. 2. září 2019. 
 
Z politiky územního rozvoje České republiky 2008 ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 (úplné 
znění) vyplývá  

- zařazení řešeného území do rozvojové osy OS 8 
- požadavek respektovat koridor  
     - R35a pro výstavbu dálnice II.tř. D35  
     - E15 pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov - Prosenice  



Změna č. 1 ÚP KUNČINA 

14 
03 / 2020 

Žádné další zvláštní požadavky na řešené území z tohoto dokumentu kladeny nejsou. 
Navrhovaná změna č.1 územního plánu Kunčina respektuje obecné republikové priority a 
nemá žádný další vliv na navazující území. 
 
■ Komentář k souladu s jednotlivými body stanovených republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které mají vztah k řešenému území a 
ke změně č.1 ÚP a jsou obsažené v čl. 14 až 32 PÚR ČR ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 
(úplné znění): 
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice…….  
 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

 
Charakter obce i její urbanistická struktura je respektována. Plochy změn jsou malého rozsahu 
a doplňují stávající zastavění. Ostatní úpravy vyplývají z aktualizace mapového podkladu, ze 
zařazení pozemků do funkčních ploch v souladu s evidencí KN a s metodikou MINIS.  
Návrhové plochy nejsou vymezeny na kvalitních zemědělských pozemcích, podrobné 
zdůvodnění je uvedeno v kap. n-1) tohoto Odůvodnění – Vyhodnocení záborů ZPF).  
Izolované návrhové plochy v krajině vytvářeny nejsou a nedochází tak k žádné fragmentizaci 
krajiny.  
 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..  
 

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

 
Navržené změny v území vycházejí ze zjištěného stávajícího stavu a z respektování všech 
dostupných podkladů. To se týká zejména nadřazené ÚPD – ZÚR Pardubického kraje, ÚAP 
(územně analytických podkladů), stávajícího územního plánu, požadavků obce i vlastníků 
předmětných pozemků.  
 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

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

 

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

 
Na migrační propustnost krajiny nemá navržená změna územního plánu žádný vliv. Návrhy 
koridorů dopravní a technické infrastruktury vyplývají z nadřazené ÚPD a jsou již obsaženy 
v platném ÚP.    
  
(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. Zmírňovat vystavení 
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními 
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a 
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
  

Záměry na budování dopravní a technické infrastruktury vyplývají z nadřazené ÚPD a jsou již 
obsaženy v platném ÚP. Jedná se o koridor R35a pro výstavbu dálnice II.tř. D35 a koridor E15 
pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov – Prosenice.  
   
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů. 
 

V území řešeném touto změnou nedochází k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů. Vymezena je jedna lokalita (P12.1) pro rozvoj výroby, pro tu jsou 
stanoveny specifické podmínky jejího využití.   
 



Změna č. 1 ÚP KUNČINA 

16 
03 / 2020 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s 
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V 
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i 
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
 
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod.  

 
V řešeném území se nenacházejí žádné vodní toky, pro které by bylo vyhlášeno záplavové 
území, aktualizován je návrh řešení splaškové kanalizace dle zpracované PD.  
Dle ÚP je v řešeném území evidován dobývací prostor, podolované území i sesuvné území 
(bodového rozsahu). V těchto územích nenavrhuje Změna č.1 ÚP žádnou změnu.  
 
 
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami.  
 

Změna č.1 ÚP nenavrhuje žádné nové plochy veřejné infrastruktury, dopravní dostupnost 
regionálních center (obcí a měst) zůstává z hlediska ÚP ve stávající podobě.  
 
(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.  

Nároky dalšího vývoje území vyplývající z nadřazené ÚPD jsou respektovány; nároky na 
rozvoj, uspořádání i ochranu vlastního sídla a místních částí jsou zpracovány v platném ÚP a 
Změnou č.1 se tyto části nemění.   
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti.  

 
Změna č.1 ÚP aktualizuje návrh řešení splaškové kanalizace dle zpracované PD, v současné 
době probíhá její výstavba.  
 
(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. 0 

Změnou č.1 ÚP nejsou vymezeny žádné plochy pro rozvoj výroby energie z obnovitelných 
zdrojů. 
 
(čl. 104) Řešené území obce Kunčina leží v koridorech a plochách dopravní infrastruktury 
(koridory kapacitních silnic) a to R35a (dnes D35a). Vymezení: Úsek Sedlice (Hradec Králové) – 
Vysoké Mýto – Moravská Třebová – Mohelnice (E442) 

V ÚP Kunčina je koridor R35a (D35a) již vymezen a upřesněn. 
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(150d) Řešené území obce Kunčina leží v koridoru pro dvojité vedení 400 kV Týnec–Krasíkov a 
Krasíkov – Prosenice a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Týnec, 
Krasíkov a Prosenice - E15. 

V ÚP Kunčina je koridor E15 již vymezen a upřesněn. 
(čl. 198) Řešené území obce leží v koridoru územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj–Odra–
Labe (D-O-L) a do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu bude zajištěna územní ochrana. 

V ÚP Kunčina je koridor D-O-L již vymezen a upřesněn. 
 
 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 
29.04.2010, a nabyly účinnosti dne 15.06.2010; dne 18. 6. 2019 Zastupitelstvo Pk vydalo 
usnesením č.Z/364/19 ZÚR Pk - aktualizace č.2, které nabyly účinnosti 5. 7. 2019.  
 
Ze ZÚR Pk vyplývají pro územní plánování řešeného území zejména následující úkoly: 
 
•   respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí regionálního  
    ÚSES - RBC 445 Pod Červenou horou, RBC 1745 Zlatník; nadregionálního ÚSES – návrh  
    NRBK K82, K93 

- vymezeno v ÚP Kunčina 

 

•   respektovat stávající limity:  
- ochranná pásma letiště a nadzemního komunikačního vedení 
- poddolovaná území, CHOPAV (podzemní vody) - západní okraj území 
- stávající prvky dopravní a technické infrastruktury – ČD 262, VVN 400 kV, VVN 110 kV,   
  VTL plynovod, regulační stanice VTL/STL 
- území přírodní památky 1362 Pod skálou, Hřebečovský hřbet (EVL č. 5534, Natura 2000   
  č. CZ0530020) 

- zapracováno v ÚP Kunčina 
 
Z rozvojových záměrů vedených v ZÚR Pk se řešeného území týká: 

- ve dvou trasách osa NRBK K93 
- koridor dálnice II.tř. D35 (D01) 
- koridor přeložky komunikace I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice (D22) 
- koridor vodní cesty D-O-L  
- koridor E15b  pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice v úseku Krasíkov - hranice   
  krajů Pardubický / Olomoucký  

 
ZÚR Pk stanoví v řešeném území veřejně prospěšné opatření U13 (nadregionální biokoridor 
K 93 Uhersko – K132), U09 (NRBK K82 Boršov, Loučský les – K80) a veřejně prospěšné 
stavby D01 (dálnice II.tř. D35), D22 (silnice I/43) E15b (dvojité vedení 400 kV Krasíkov – 
Prosenice). 

- zapracováno v ÚP Kunčina 
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny spadá řešené území do oblastí se shodným 
krajinným typem – krajiny zemědělské (východní ½ území), lesozemědělské (střední část – 
Nová Ves, severní okraj řešeného území) a krajiny lesní (podél západní hranice k.ú.). Celé 
řešené území obce patří do oblastí s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.  
 
Řešené území leží v rozvojové ose republikové úrovně OS8 Hradec Králové/Pardubice – 
Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc.   
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■  Komentář k souladu s jednotlivými články ZÚR Pk - aktualizace č.2, které mají vazbu 
na předložený návrh řešení změny č.1 územního plánu: 

 
Změna č.1 ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, které jsou stanovené v kapitole 1 ZÚR Pk, a které mají vztah k řešenému území:  
 

- v odst.03 -  Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, 
kterými jsou na území Pardubického kraje: - hospodářsky slabé regiony: území okresu Svitavy;  
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury. 

 
Pro podporu hospodářského růstu a zajištění dopravní infrastruktury je v ÚP již vymezen 
koridor CD-D01 pro výstavbu dálnice II.tř. D35. 
 
- v odst.06 - Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, 
přitom se soustředit zejména na: 

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

 
v části b) - ochranu pozitivních znaků krajinného rázu:  

 
Řešené území má převážně charakter členité zemědělské krajiny, v západní části s výrazným 
zastoupením lesních ploch. Záměry uvedené ve Změně č. 1 ÚP jsou malého rozsahu a týkají 
se zastavěného území nebo jeho bezprostředního okolí. Uvedený charakter krajiny je tak 
respektován a její přírodní hodnoty nejsou nijak nenarušeny.    

 
v části c) - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a 
omezit fragmentaci krajiny:  

 

Lokality, které jsou předmětem Změny č.1 ÚP jsou buď přímou součástí zastavěného území 
nebo na něj bezprostředně navazují. Nevytvářejí tak v krajině žádnou izolovanou návrhovou 
plochu.    

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

 
V území řešeném touto změnou nedochází k překračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limitů. Vymezena je jedna lokalita (P12.1) pro rozvoj výroby, pro tu jsou 
stanoveny specifické podmínky jejího využití.   
 
v části e) - ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel;  

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

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

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

 

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

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

 
v části h) - úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti;  

 
Změna č.1 ÚP navrhuje změnu rozvojových ploch. Vymezuje nové lokality pro bydlení (Z19.1, 
Z20.1, Z21.1, P11.1) a pro výrobu (P12.1). Zároveň zařazuje do stabilizovaného území  
zastavěné plochy nebo jejich části (Z1, Z3, Z7, P9 a P10).  
 
Na koncepci veřejné infrastruktury ani na prostupnost krajiny nemá navržená změna č.1 ÚP 
žádný vliv, pouze aktualizuje návrh řešení splaškové kanalizace dle zpracované PD                   
-  v současné době probíhá její výstavba.  
  
- v odst.15b) - ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 

změnách v území v rozvojové ose OS8:  
 
v části b) -  rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat zejména do měst ve vazbě na D35 ;  
v části c) - logistické a výrobní areály umísťovat tak, aby neměly negativní důsledky na centrální 
a obytná území sídel; 
Změna č.1 ÚP Kunčina neobsahuje návrh výstavby logistických center.  

- v odst. 16b) - ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování v území rozvojové osy OS8: 
- v části e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za 

podmínek stanovených odst. (112):  

 
Skladebné části ÚSES jsou respektovány a upřesněny již v ÚP Kunčina. Změna č. 1 ÚP 
koridor zpřesňuje na základě vydaného územního rozhodnutí (podrobně viz. .  
 
- v odst. 73 - ZÚR zpřesňují na území Pardubického kraje dopravní koridor republikového 
významu R35 (D35) Opatovice n. L. – Vysoké Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. Třebové (- 
Mohelnice) a navrhují koridor pro umístění stavby D01 od MÚK Opatovice n. L. po hranice s 
Olomouckým krajem.  
 
Koridor CD-D01 (D35) je respektován a vymezen v ÚP. Změna č.1 ÚP koridor zpřesňuje na 
základě vydaného územního rozhodnutí ( podrobně viz. i) Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení ). 
 
 
- v odst. 83 - ZÚR navrhuje na vybrané silniční síti tyto koridory pro umístění přeložek a 
obchvatů: 
 
v části t): - koridor pro umístění stavby D22 - přeložka silnice I/43 Mladějov – Lanškroun – 
Albrechtice; 
 
Koridor CD-D22 přeložku silnice I/43 je vymezen a jeho šířka byla v ÚP Kunčina zpřesněna. 
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- v odst. 89 - ZÚR zpřesňují koridor E15 pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov a Krasíkov - 

Prosenice a související plochu pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Krasíkov vymezené v 
PÚR ČR, a to navržením:  
 

v části b) - koridoru v šířce 300 m pro umístění stavby E15b - dvojité vedení 400 kV Krasíkov – 

Prosenice v úseku Krasíkov - hranice krajů Pardubický/Olomoucký  
 

V ÚP Kunčina je koridor E15b již vymezen a jeho šířka byla v ÚP Kunčina zpřesněna. 
 
 

Změna č.1 ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území: 
 
- v odst. 108, část b) - v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 
 
V řešeném území se nenacházejí žádné vodní toky, pro které by bylo vyhlášeno záplavové 
území. 
 

- v odst. 110 - ZÚR vymezují na nadregionální úrovni osy nadregionálních biokoridorů, jejichž 
funkčnost je nutno zajistit K82 a K 93 ( Boršov, Loučský les - K80 v šířce minimálně 40 m a 
Uhersko - K132 v šířce minimálně 40 m) 

- v odst. 111 - ZÚR vymezují na regionální úrovni funkční regionální biocentra 445 Pod Červenou 
horou 
 
V ÚP Kunčina jsou NRBK i RBC vymezeny a respektovány. 
 

- v odst. 114 - ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s 

přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území 
kraje nebo mají národní či regionální význam. 
V řešeném území jsou navržené plochy lokálních biokoridorů, přírodní památka Pod Skálou, 
CHOPAV východočeská křída, EVL Hřebečovský hřbet a plochy pro těžbu nerostných surovin. 
Tyto plochy jsou v ÚP již vymezeny a respektovány. 

- v odst. 116 - ZÚR stanovují zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a 

možného rozvoje těchto území.  

 
ÚP Kunčina je navržen v souladu se zásadami ochrany území s přírodními hodnotami. 
Zastavitelné plochy navržené v rámci Změny č.1 ÚP navazují na zastavěné území, 
s výstavbou výškových staveb není uvažováno. V řešeném území nenavrhuje Změna č.1 ÚP 
žádné nové dopravní stavby.  
 
Změna č.1 ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které 
jsou: 
 
- v čl. 127 stanovené pro krajinu lesní   
  
v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při 
zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor ploch lesa 
pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 
 
v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech 
 

Změna č.1 nenavrhuje žádné záměry, které by byly navrženy na ploše lesa.  
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v odst. d) - eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných 
staveb zejména vertikálních a liniových 

  
Změna č.1 ÚP nenavrhuje žádné záměry, které by mohly narušit kompaktní lesní horizont, pro 
plochy s rozdílným způsobem využití situované v krajině je omezení stanoveno v regulativech 
jejich využití, uvedených v kap. 6 ÚP Kunčina.  
 
 
-  v odst. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou,   

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

Zastavitelné lokality navržené Změnou č.1 ÚP navazují přímo na zastavěné území a nejsou 
navrženy na ploše lesa.   
  
v části d) - chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch 

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

Rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek nejsou navrhována.  
-  v odst.. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,   
 
v části a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu  

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

 
Zastavitelné plochy navržené Změnou č.1 ÚP jsou malého rozsahu a přímo navazují na 
zastavěné území. Jedná se o plochy pro bydlení Z19.1, Z20.1 a Z21.1.  
 
v části c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);  

 
v části d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
 
V nezastavěném území nejsou navrženy žádné změny, koncepce platného ÚP je 
respektována.  

 

c) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Z hlediska širších vztahů řeší Změna č.1 ÚP takové úpravy v území, které svým 

charakterem a rozsahem širší vztahy neovlivní.  
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d) vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 

požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
Změna č.1 ÚP je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 

18 a 19 stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 
ÚP zohledňuje žádoucí vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území ve snaze adekvátně uspokojit potřeby 
současné generace bez ohrožení podmínek života generací budoucích.  
 
§ 18  
- vytváří předpoklady pro další výstavbu (lokality Z19.1, Z20.1, Z21.1, P11.1 pro bydlení a 

P12.1 pro výrobu) a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, přičemž 
neohrožuje podmínky života generací budoucích 

-    zároveň zařazuje do stabilizovaného území  zastavěné plochy nebo jejich části (Z1, Z3, Z7, 
P9 a P10). 

- respektuje komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 
které jsou stanoveny v platném územním plánu - navržená změna č.1 řeší zejména 
aktuální požadavky malého rozsahu na využívání území. Ostatní úpravy vyplývají 
především z aktualizace dle použitých podkladů (mapy kN, ZÚR Pk, MINIS). 

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

- zásady ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví nejsou navrženou změnou č.1 nijak dotčeny, 
změny a úpravy nemají na krajinu žádný vliv.  

- podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a ochrana nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků jsou stanoveny v ÚP Kunčina. Změna č.1 se týká zejména 
návrhu nových rozvojových ploch a zařazení několika lokalit a pozemků v řešeném území 
do systému funkčních ploch v souladu s jejich užíváním a stavem v KN.  

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

nově navržené lokality se začlení do již vymezených ploch s rozdílným způsobem využití 
„SV – plochy smíšené obytné - venkovské“, „BH – plochy bydlení v bytových domech“ a 
„VS – plochy smíšené výrobní“.   

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

územního plánování a ekologie a památkové péče 
- povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebyla stanovena 
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e) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

 
Změna č. 1 Územního plánu Kunčina byla zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s využitím příslušných ustanovení jeho 
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. v platném znění. 
Změna č. 1 územního plánu je zpracována v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard 
pro digitální zpracování územních plánů v GIS verze 2.2. 
Změna č. 1 územního plánu v souladu se stavebním zákonem aktualizovala zastavěné území 
a upřesnila koncepci rozvoje území dle aktuálních požadavků. 
Postup pořizování změny č.1 územního plánu dle stavebního zákona je popsán v kapitole a) 
odůvodnění. 
 

 

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

s výsledkem řešení rozporů 

 

Příloha č. 1 - Vyhodnocení stanovisek po veřejném projednání návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Kunčina 
 
 

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

1 KÚ Pk, odbor rozvoje Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh zprávy z hlediska vyhodnocení souladu 
územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a zjistil tyto 
nedostatky:  
V návrhu zprávy není vyhodnocen soulad územního plánu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem ohledně regionálního biocentra 1745 Zlatník.  
Do kapitoly e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu je nutné doplnit 
požadavek na zapracování údaje o koridoru technické infrastruktury E15b do textové části 
změny územního plánu.  
Požadujeme do návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Kunčina doplnit výše 
uvedené požadavky a opravit výše uvedené nedostatky.  
Odůvodnění: 
Územní plán nerespektuje regionální biocentrum 1745 Zlatník, které není v návrhu zprávy 
uvedeno, a které je třeba do návrhu zprávy doplnit, dle čl. 110, 111 až 113 ZÚR Pk,  
Územní plán nerespektuje ve své koncepci a v rámci navrženého způsobu využití ploch 
koridor technické infrastruktury republikového významu pro umístění veřejně prospěšné 
stavby 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, protože jej neuvádí v textové části územního plánu. Z tohoto důvodu je nutné 
doplnit tento koridor do textové části změny územního plánu. 
V rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme v rámci 
metodické činnosti na níže uvedené nedostatky návrhu zprávy a doporučujeme tyto 
nedostatky napravit.  
Upozorňujeme, že v návrhu zprávy v podkapitole c2. Soulad s územně plánovací 
dokumentací kraje je u čl. 16b) chybně uveden nadregionální biokoridor K 92 místo 
nadregionálního biokoridoru K 82. 
Vyjádření pořizovatele: Kapitola c2) čl. 111 byl doplněn o RBC Zlatník, čl.16b byl opraven 
a v kap. e) byl zapracován požadavek na doplnění textové části. 

KrÚ 57164/2019 
5.8.2019 
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2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 
 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje k akci „Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Kunčina a pokyny pro zpracování změny“ 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému znění návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu obce Kunčina a pokynů pro zpracování změny žádné další požadavky 
nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů.  
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Mgr. Marcela 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), zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
přírodní parky, nejsou k předloženému dokumentu „Návrh zprávy o uplatňování územního 
plánu obce Kunčina a pokyny pro zpracování změny“ žádné připomínky.  
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel Mgr. Vlastimil Drda.)  
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
OZPF), z hlediska zájmů jemu svěřených zákonem č. 334/1992 Sb., o OZPF, v platném 
znění, nemá ke znění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Kunčina námitek a 
k pokynům pro zpracování změny tohoto územního plánu uplatňuje nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů požadavky: 

 Zapracovat do dalších fází projednávání ÚP do dokumentace vyhodnocení 
účelného využití stávajícího zastavěného území i vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch [dle § 53 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále jen stavební zákon], a to 
v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem. Trváme na dodržování 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona. 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond v návrhu územního plánu požadujeme vypracovat v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění. 
 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. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, 
požadujeme doplnit u jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího 
veřejného zájmu, nebo tyto plochy z dalšího projednávání územního plánu vypustit (§ 
4 odst. 3 zákona). Obdobně i při zvětšování ploch již odsouhlasených. 
 V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně plánovací 
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich stejné funkční využití, požadujeme tuto 
informaci zapracovat do tabulkových podkladů pro OZPF, aby mohl orgán OZPF 
využít § 4 odst. 4 zákona (tj. aby u takovýchto ploch nemuselo být požadováno 
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu; např. - „v předchozím ÚPO 
schváleno pro bydlení“ atd.).  

Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e)  bodu 4. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému 
úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, nemáme 
připomínky k dokumentu „Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina a pokyny 
pro zpracování změny“. 
  
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel Ing. Jiří Kučera)  
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu pro posuzování vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí, daných krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, nemáme k předložené zprávě o 
uplatňování územního plánu obce Kunčina včetně pokynů pro návrh změny č. 1 územního 

KrÚ 22757/2019  
20.8.2019 



Změna č. 1 ÚP KUNČINA 

25 
03 / 2020 

plánu připomínky. Z předloženého územně analytického podkladu vyplývají pokyny pro 
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu. V rámci změny ÚP bude prověřen a 
upraven obsah a jeho struktura (včetně kapitol v textové části a názvů výkresů) z hlediska 
souladu se stavebním zákonem a vyhláškou v platném znění. ÚP Kunčina bude dán do 
souladu s aktualizovanými ZÚR Pk, PÚR ČR a bude vycházet z aktuálních územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Moravská Třebová.  
Navrhované cíle změny územního plánu, zejména funkční využití ploch (nové plochy 
bydlení, občanského vybavení – infrastruktura…) nesměřují k naplnění záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona, proto orgán posuzování nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů 
předmětné koncepce na životní prostředí.  
Vyjádření pořizovatele: Kapitola f) byla ve Zprávě upravena. 

4 KÚ Pk, OŽPZ, odd. 
integrované 
prevence, Pardubice 

Viz vyjádření pol. č. 3 – orgán posuzování vlivů na životní prostředí  

5 KÚ Pk, OŽPZ, odd. 
ochrany přírody, 
Pardubice 

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle 
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko: 
Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významnou lokalitu Hřebečovský hřbet (dále též EVL Hřebečovský hřbet). 

57170/2019/OŽPZ/Le 
5.7.2019 

6 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Nevyjádřil se  

7 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S návrhem zadání Změny č. 1 Územního plánu Kunčina souhlasí a současně uplatňuje 
následující požadavek: 

1. Pro změnu využití pozemku parc. č. 2182 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – 
změna BV – plochy bydlení v RD-venkovské na VS – plochy smíšené výrobní, budou 
specifikovány regulativy pro nové funkční využití plochy z hlediska hluku z činnosti na 
této ploše, kdy hluk z umístěných provozů nesmí ovlivňovat navazující plochy bydlení 
v RD-venkovské (BV), ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyjádření pořizovatele: Požadavek byl zapracován do kap. e)  bodu 4. 

KHSPA 
14168/2019/HOK-Sy 
21.8.2019 

8 Obvodní bánský 
úřad, Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 

Kunčina za období 8/2015 – 8/2019. 

Upozorňujeme na skutečnost, že se v katastrálním území Kunčina nachází chráněná 

ložisková území Nová Ves u Moravské Třebové (ID 12910000, jíly, jíly žáruvzdorné na 

ostřivo) pro výhradní ložisko Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora (ID 3129100, jíly, jíly 

žáruvzdorné na ostřivo). 

Evidenci chráněných ložiskových území a výhradních ložisek vede dle § 29 odst. 2 resp. 

odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. 

SBS 26396/2019/OBÚ-
09/1 
29.7.2019 

9 Státní energetická 
inspekce, Pardubice 

Nevyjádřila se  

10 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 
Hradec Králové 

Nevyjádřil se  

11 Ministerstvo obrany 
ČR, Pardubice 

 K předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina nemá 
Ministerstvo obrany ČR připomínky.  
Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování Změny č. 1 
územního plánu Kunčina, Ministerstvo obrany ČR uplatňuje požadavek na 
zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany ČR do textové a grafické části návrhu 
této změny.  
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:  
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu) 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):  
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 
elektráren apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů 
na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM apod.,  
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení,  

80405/2019-1150-
OÚZ-PCE,  
15.8.2019 
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- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím ČR – 
MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  
ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu ČR-
MO.  
 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP PVO Polička) - 
letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je 
nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je 
situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”.  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:  
V řešeném území se nachází ochranné pásmo - elektronické komunikace, jejich ochranná 
pásma a zájmová území (ÚAP – jev 82a). V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany ČR a do grafické části - koordinačního výkresu.  
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR tvoří neopomenutelné limity v 
území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je 
požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  
Požadavky Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území 
úřadu územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů 
ORP. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavky byly zapracovány do kap. e)  bodu 4. 

12 Ministerstvo dopravy 
ČR, Praha  

Silniční doprava 
Z výhledových záměrů prochází správním územím obce koridor veřejně prospěšné stavby 
dálnice D35, v úseku Opatovec – Staré Město, dle Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje stavba č. D01 a koridor veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/43 Mladějov – 
Lanškroun – Albrechtice, dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje stavba č. D22. 
Železniční doprava 
Železniční trať č. 017 Česká – Třebová je zprávou o uplatňování respektována, a proto 
nemáme z hlediska železniční dopravy připomínky. 
Vodní doprava 
Na území zasahuje koridor územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe, 
který je respektován, a proto nemáme z hlediska vodní dopravy připomínky. 
Z hlediska letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované 
zájmy. 

541/2019-910-UPR/2 
22.8.2019 

12a Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Praha 

Správním územím obce Kunčina neprochází žádná stávající dálnice ani silnice I.třídy. 
Z hlediska sledovaných záměrů prochází správním územím obce koridor pro VPS dálnice 
D35, v úseku Opatovec - Staré Město. Na stavbu dálnice D35 v předmětném úseku bylo 
vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 5.4.2019. 
V rámci změny ÚP Kunčina, navazující na předloženou Zprávu o uplatňování ÚP Kunčina, 
bude možné zpřesnit koridor pro stavbu dálnice D35 dle platné DÚR, která je k dispozici na 
ŘSD ČR, Správa Pardubice. Souhlasíme s min. šíří koridoru pro stavbu dálnice D35 300m 
tak, jak je uvedeno v platném ÚP Kunčina. 
K Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kunčina nemá ŘSD ČR další připomínky. 
Vyjádření pořizovatele: Doporučení bylo zapracováno do kap. e)  bodu 4. 

18641-ŘSD-19-11110 
20.8.2019 

13 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

Do jihozápadní části správního území obce zasahuje výhradní ložisko jílů č. 3129100 Nová 
Ves u Moravské Třebové - Barbora a chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 12910000 Nová 
Ves u Moravské Třebové. Proto požadujeme v následující změně územního plánu výhradní 
ložisko i CHLÚ jako významné limity využití území plně respektovat. Pozemky navržené na 

MPO 59731/2019 
30.07.2019 
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základě zatím došlých požadavku občanů v Pokynech pro zpracování změny ÚP k 
prověření v rámci změny ÚP leží mimo ložisko i CHLÚ. Do jihozápadního okraje správního 
území obce ještě zasahuji plocha ostatních prognózních zdrojů jílů č. 9228000 Barbora a č. 
9212000 Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora, ty ovšem již nejsou limitem využití 
území. 
S návrhem Zprávy ÚP Kunčina souhlasíme. 
Vyjádření pořizovatele: Požadavek byl zapracován do kap. e)  bodu 4. 

14 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

15 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Kunčina 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 Kunčina je 
evidováno výhradní ložisko jílů Nová Ves u Moravské Třebové – Barbora, č. 3129100, a 
bylo zde stanoveno chráněné ložiskové území Nová Ves u Moravské Třebové, č. 
12910000. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že u západní hranice svodného území obce jsou 
evidovány velké plochy poddolovaných území po těžbě bituminózních břidlic a četné 
sesuvné plochy. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového 
území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány 
územního plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace plynou z existence 
výhradních ložisek nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 
horního zákona. 
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 
znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 
hospodárné využití.  
Vyjádření pořizovatele: Požadavek byl zapracován do kap. e)  bodu 4. 

MZP/2019/550/965-Hd 
ZN/MZP/2019/550/6 
9.8.2019 

16 Státní pozemkový 
úřad, Svitavy 

Nevyjádřil se  

 
17 

MěÚ Moravská 
Třebová 

MěU vydává toto koordinované stanovisko: 
Ochrana přírody a krajiny, Odpadové hospodářství, Ochrana lesa, Ochrana zemědělského 
půdního fondu, Doprava na pozemních komunikacích, Památková péče, Ochrana vod – bez 
připomínek 
Odůvodnění: 
Ochrana vod 
Doporučujeme případnými opatřeními dbát na ochranu vodních toků v obci (zpřírodnění 
pomocí meandrů, cílené osazení a ochrana vymizelých vodních živočichů atp.). Z důvodu 
potíží s nekapacitním zatrubněním je vhodné požadovat otevření koryta bezejmenného 
vodního toku na parcelách č. 2221, 2233 a dalších v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové. 
Vyjádření pořizovatele: Doporučení bylo zapracováno do kap. e)  bodu 4. 

S MUMT 
22798/2019/OZP9 
26.8.2019 

18 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

19 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

20 
Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

21 
Obec Mladějov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

22 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

23 Obec Dětřichov Nevyjádřila se  

24 
Město Moravská 
Třebová 

Nevyjádřilo se 
 

25 Povodí Moravy Nevyjádřilo se  

26 
GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

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

- vysokotlaké plynovody, 
- zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 
- středotlaké plynovody a přípojky. 

V zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je součást 
plynovodu. Pro anodového uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné 
pásmo (T PG 920 25) 1 00m, vrtaná anoda 40m. Pro elektrický kabel 1 m. Skutečné pásmo 

5001987147 
22.08.2019 
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ovlivněné AU lze přesněji určit na základě změření rezistivity půdy a zhodnocením 
dlouhodobého proudového odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady investora 
Gridservices, s.r.o. 
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na 
mailové adrese: gis.data@innogy.com 
K návrhu zprávě o uplatňování územního plánu Kunčina nemáme žádné připomínky. 

27 ČEPS, a.s., Praha Nevyjádřil se  

 

 

Změna č. 1 ÚP byla v rámci veřejného jednání projednána s dotčenými orgány chránícími 
zájmy podle zvláštních právních předpisů, s krajským úřadem a sousedními obcemi. Změna č. 
1 byla upravena doplněním textové a grafické části na základě požadavků a připomínek.  

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu a krajského úřadu je zpracováno v příloze – 
tabulka  B. 

 
tabulka B 

Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KUNČINA – v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona 

 

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

1 KÚ Pk, odbor rozvoje 
Pardubice 

Na vědomí      

2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

Řešeným územím prochází silnice III/36823, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.  
Z hlediska řešení silnic III. třídy nemáme připomínek či námitek při dodržení obecně 
závazných předpisů a zákonů.  
Bude respektována trasa a ochranné pásmo silnice III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích.  
Musí být dodrženy Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění.  
Nová výstavba musí být posuzována s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny 
veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. V případě vzniku nových ploch a 
potřeby jejich napojení na dopravní síť, musí být zajištěna přístupová komunikace v 
odpovídající kvalitě, kapacitě dle platných ČSN.  
Případný návrh silnic musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN. V případě nových 
připojení lokalit je především nutné zabezpečit řádný rozhled vč. odstranění překážek, 
respektovat rozhledové trojúhelníky, minimalizovat počet komunikačních připojení na 
silnice III. třídy. Nová připojení silnic III. třídy je třeba projednat v samostatném jednání, za 
účasti majetkových správců a Policie ČR.  
V místech soustřeďování občanů (plochy občanského vybavení, plochy drobné a 
řemeslné výroby, plochy výroby a skladování, lehký průmysl, ….) zajistit dostatečný počet 
parkovacích stání pro parkování vozidel dle platných ČSN.  
Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo silniční těleso.  
Podle místních podmínek je třeba vytvářet předpoklady pro zkvalitnění dopravní 
infrastruktury, vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 
odstraňovat bodové závady, snižovat hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy z 
dopravy, zajistit odvod srážkových vod, zajistit dostatečně únosnou konstrukci.  
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. 

KrÚ 81669/2019 
6.11.2019 

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. 1 územního 
plánu Kunčina 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 

KrÚ 76006/2019 
8.11.2019 
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platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), 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. 1 územního plánu Kunčina pořizované zkráceným postupem“ žádné 
připomínky.  
V předmětném (řešeném) území se z výše uvedených zájmů nachází:  

 NK (K93) Uhersko - K132  

 NK (K82) Boršov, Loučský les - K80  

 RC 445 Pod Červenou horou  

 PP Pod skálou (ZCHÚ)  

 EVL Hřebečovský hřbet (CZ0530020), jedná se o zachovalé celistvé lesní 
území s cennými společenstvy bučin a suťových lesů se skalními výchozy a 
bohatým bylinným patrem. Součástí území je i PR Rohová a PP Pod skalou.  

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel Ing. Terezie Tippnerová)  
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil 
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Kunčina, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 1,4943 ha, z toho:  

 Lokality: P11.1, Z19.1, Z20.2, Z21.1 - rozloha 1,0019 ha. Využití je možné pro 
bydlení.  
 Lokalita: P12.1 - rozloha 0,4924 ha. Využití je možné pro výrobu.  

ODŮVODNĚNÍ 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 
Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací dokumentace 
je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V 
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací 
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 
odst. 4 zákona.  
Lokality č. Z19.1 (bydlení) se nachází především na půdách III. třídy ochrany, pouze její 
nepatrná část leží na půdách II. třídy ochrany, proto byla shledána převaha jiného 
veřejného zájmu.  
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 kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému 
úřadu zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) v platném znění, nemáme k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního 
plánu Kunčina pořizované zkráceným postupem připomínky.  
Z dokumentu je zřejmé, že koridory CD-D01, CD-D22 a CT-E15b jsou částečně situované 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a v ochranném pásmu lesa, proto 
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.  
Vlastní vydání stanoviska k záměru, kterým mají být přímo dotčeny PUPFL do 1 ha 
výměry nebo kterým má být dotčeno ochranného pásma lesa do 50 m od okraje lesa, je v 
kompetenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (odbor 
životního prostředí Městského úřadu Moravská Třebová). Toto stanovisko je nutné pro 
vydání územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení. Vzhledem k výše uvedenému 
požadujeme v dalších etapách realizace záměru, aby příslušné projektové dokumentace 
obsahovaly požadované údaje, na základě kterých by pak věcně příslušný orgán státní 
správy mohl stanovisko k záměru vydat.  
Vyjádření pořizovatele: MěÚ Moravská Třebová byl obeslán. Ostatní požadavky se týkají 
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nasledních stupnů projektových dokumentací  

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Nevyjádřil se  

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

S návrhem Změny č. 1 ÚP Kunčina  s o u h l a s í.  
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:  
1. Nově vymezená plocha pro využití bydlení P11.1 (BH – plochy bydlení v bytových 
domech), která je navržena v blízkosti plochy VL - plochy výroby a skladování - 
lehký průmysl, bude zařazena do podmíněně přípustného využití. Povolení využití 
území pro bydlení bude podmíněno vyhodnocením hlukového zatížení uvažované 
plochy pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku z navazující plochy, 
stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyjádření pořizovatele: požadavek byl doplněn do kapitoly 3.2 Vymezení zastavitelných 
a přestavbových ploch 

KHSPA 
19150/2019/HOK-Sy 
27.11.2019 

6 Obvodní bánský 
úřad, Hradec Králové 

 OBÚ v Hradci Králové nemá k návrhu Změny č. 1 územního plánu Kunčina 

žádné připomínky. 

Upozorňujeme na skutečnost, že do katastrálního území Kunčina zasahuje chráněné 

ložiskové území Nová Ves u Moravské Třebové (ID 12910000, jíly, jíly žáruvzdorné na 

ostřivo) pro výhradní ložisko Nová Ves u Moravské Třebové – Barbora (ID 3129100, jíly, 

jíly žáruvzdorné na ostřivo). 
Evidenci chráněných ložiskových území a výhradních ložisek vede dle § 29 odst. 2 resp. 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
Ministerstvo životního prostředí České republiky. 
Vyjádření pořizovatele: Žádná s navržených zastavitelných nebo přestavbových ploch 
ve změně ÚP nazasahuje do chraněných ložiskových území ani ložisek nerostných 
surovin.  Ministerstvo životního prostředí České republiky, bylo obesláno. 

SBS 37334/2019/OBÚ-
09/1 
4.11.2019 

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  

Z hlediska drážní, vodní a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny 
č. 1 územního plánu Kunčina a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou 
respektovány. Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic 
a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu Kunčina 
za následující podmínky: 

- požadujeme vymezit koridory pro související stavby (dále jen „SO“) „SO 09-153 
Přístupová cesta vlevo i vpravo v km 82,1“ a „SO 09-660 Přeložka tratě Prostějov – 
Třebovice v Čechách“ nezbytně potřebné pro realizaci dálnice D35, a to dle platné 
dokumentace pro územní rozhodnutí „D35 Opatovec – Staré Město“.  

Odůvodnění: 
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy) 
V předložené změně č. 1 územního plánu (dále jen „ÚP“) Kunčina je koridor CD-D01 pro 
stavbu dálnice D35 na k. ú.Kunčina a k. ú. Nová Ves vymezen v dostatečném rozsahu pro 
stavbu hlavní. Pro stavby související „SO 09-660 Přeložka tratě Prostějov – Třebovice v 
Čechách“ a „SO 09-153 Přístupová cesta vlevo i vpravo v km 82,1“ (přístupová cesta pro 
složky integrovaného záchranného systému k východnímu portálu tunelu Dětřichov) 
nejsou v ÚP Kunčina koridory vymezené. 
Obě stavby uvedené ve výroku stanoviska jsou stavbami souvisejícími s realizací dálnice 
D35 a jsou pro ni nezbytně potřebné. Uvedené stavby jsou součástí dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí na stavbu „D35 Opatovec – Staré Město“ bylo 
vydáno 5. 3. 2019 a koncem dubna 2019 nabylo právní moci. Veřejně prospěšná stavba 
významu dálnice D35 vyžaduje bezproblémovou přípravu, kterou mimo jiné podle §2 odst. 
1 stavebního zákona zajištuje i vymezení koridorů pro veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury. 
Vyjádření pořizovatele: na základě požadavku byly doplněny textové části návrhu a 
doplněny všechny výkresy grafické části a byl přidán i výkres veřejně prospěšných staveb. 
Protože se jedná o podstatnou úpravu návrhu bude veřejné jednání opakováno. 

792/2019-910-UPR/2 
29.11.2019 

10a Ředitelství silnic a 
dálnic Praha 

SD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které 
vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, 
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic l.třídy, spolupracuje s příslušnými 

22130-19-ŘSD-11110 
26.11.2019 
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orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 
vyjádření. 
K návrhu Zm.č.1 územního plánu (dále jen ÚP) Kunčina zasílá ŘSD ČR jako oprávněný 
investor následující námitky v souladu s §52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební 
zákon) v platném znění. 
 
Správním územím obce Kunčina neprochází žádná stávající dálnice ani silnice l.třídy. 
Z hlediska sledovaných záměrů prochází správním územím obce koridor pro VPS 
dálnice D35, v úseku Opatovec - Staré Město. Na stavbu dálnice D35 v předmětném 
úseku bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 
5.4.2019. 
ŘSD ČR zaslalo dopisem č.j. 18641-ŘSD-19-11110 z 20.8.2019 připomínky k Návrhu 
zprávy o uplatňování ÚP Kunčina, ve kterém jsme upozornili na možnost zpřesnění 
koridoru pro stavbu dálnice D35 dle platné DÚR. 
V předložené změně č.1 ÚP je koridor CD-D01 pro stavbu dálnice D35 na k.ú.Kunčina a 
k.ú.Nová Ves vymezen v dostatečném rozsahu pro stavbu hlavní. Pro stavby související 
„SO 09- 660 Přeložka tratě Prostějov - Třebovice v Čechách“ a „SO 09-153 Přístupová 
cesta vlevo i vpravo v km 82,1“ (přístupová cesta pro složky IZS k východnímu portálu 
tunelu Dětřichov) nejsou v ÚP Kunčina koridory vymezené. 
K návrhu změny č. 1 územního plánu Kunčina zasíláme následující námitku: 
« požadujeme vymezit koridory pro stavby dopravní infrastruktury i pro obě uvedené 
související stavby „SO 09-153 Přístupová cesta vlevo i vpravo v km 82,1“ a „SO 09-660 
Přeložka tratě Prostějov - Třebovice v Čechách", a to dle platné dokumentace pro územní 
rozhodnutí.  
Vyjádření pořizovatele: na základě požadavku byly doplněny textové části návrhu a 
doplněny všechny výkresy grafické části a byl přidán i výkres veřejně prospěšných staveb. 
Protože se jedná o podstatnou úpravu návrhu bude veřejné jednání opakováno. 

11 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Praha 1 

S návrhem Změny č. 1 ÚP Kunčina souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění 

Změna č. 1 ÚP respektuie nerostné bohatství na správním území obce a do výhradního 
ložiska jílů č. 3129100 Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora ani do chráněného 
ložiskového území č. 12910000 Nová Ves u Moravské Třebové, zasahujících do 
jihozápadní části území obce, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Ve stejném prostoru 
byly vymezeny i plochy ostatních prognózních zdrojů jílů č. 9212000 Nová Ves u 
Moravské Ttřebové - Barbora a č. 9228000 Barbora, ty však již nejsou limity využití území, 
nicméně ani ony nejsou návrhem Změny č. 1 ÚP nijak dotčeny. 

MPO 78947/2019 
17.10.2019 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

Nevyjádřilo se  

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Kunčina 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 Kunčina je evidováno 
výhradní ložisko jílů Nová Ves u Moravské Třebové – Barbora, č. 3129100, a bylo zde 
stanoveno chráněné ložiskové území Nová Ves u Moravské Třebové, č. 12910000. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, v platném znění, informuje, že u západní hranice svodného území 
obce jsou evidovány velké plochy poddolovaných území po těžbě bituminózních břidlic a 
četné sesuvné plochy. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného 
ložiskového území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního 
zákona. Pro orgány územního plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace 
plynou z existence výhradních ložisek nerostů v řešeném území povinnosti dané 
ustanovením § 15 odst. 1 horního zákona. 
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 
znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 
hospodárné využití. 
Vyjádření pořizovatele: Změna č. 1 ÚP respektuie nerostné bohatství na správním 
území obce a do výhradního ložiska jílů č. 3129100 Nová Ves u Moravské Třebové - 
Barbora ani do chráněného ložiskového území č. 12910000 Nová Ves u Moravské 
Třebové, zasahujících do jihozápadní části území obce, nenavrhuje žádné rozvojové 
plochy. 

MZP/2019/550/1383-Hd 
ZN/MZP/2019/550/6 
8.11.2019 

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 

S MUMT 
31121/2019/OZP9 
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zemědělského půdního fondu, Doprava na pozemních komunikacích, Památková péče, 
Ochrana vod – bez připomínek 

Odůvodnění: 
Ochrana vod: 
- V předložené dokumentaci je v souladu se zákonnými předpisy u všech budoucích 
staveb plánováno zajištění vsakování dešťových vod přes půdní vrstvy do vod 
podzemních nebo v případě prokázané nedostatečné vsakovací schopnosti prostředí 
jejich regulované odvádění. 
- Upozorňujeme na nebezpečí záplav pro stavby plánované v blízkosti vodních toků. 
- Vymezení zastavitelných ploch by mělo předcházet plnohodnotné hydrogeologické 
posouzení, zda se nejedná o místa s vysokou hladinou podzemní vody a dále posouzení 
případného vzájemného vlivu staveb studní u jednotlivých nemovitostí nebo vlivu liniových 
staveb na stávající studny. 
- Mělo by být pamatováno také na naplánování vhodných vodních prvků v obci pro 
zvýšení úrovně a komfortu bydlení pro obyvatele v obci. Zvlášť některé architektonické 
vodní prvky mají pozitivní vliv na vzdělávání místní mládeže a ovlivnění pocitové pohody 
zvláště v horkých měsících v roce. 
Pro vodoprávní úřad má z těchto pozitivních vlivů největší význam především obohacení 
vodních ekosystémů a na nich přímo závisejícího suchozemského života. 

Upozornění: 
Ochrana vod 
- V obci Kunčina bude v brzké době pravděpodobně dobudována obecní kanalizace. 
Dešťové vody již z podstaty zákonných ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, § 6 odst. 4 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. a § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. není možné 
odvádět do vodního toku bez předchozí retence a navíc v lokalitách, kde jsou vhodné 
podmínky pro jejich zasakování přes půdní vrstvy do vod podzemních. Z důvodu těchto 
faktů je nutné aktualizovat znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
v kartě obce Kunčina, protože tento plán je jedním z hlavních podkladových materiálů pro 
tvorbu nebo změnu územního plánu obce. 

Vyjádření pořizovatele: upozornění Ochrany vod jsou všeobecné a netýkají se návrhu 
změny č. 1 ÚP 

28.11.2019 

16 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

17 Obec Staré Město Nevyjádřilase  

18 
Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

19 
Obec Mladějov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

20 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

21 Obec Dětřichov Nevyjádřila se  

22 
Obec Město 
Moravská Třebová 

Nevyjádřila se 
 

23 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

24 GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

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

 vysokotlaké plynovody, 

 zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu 

 středotlaké plynovody a přípojky 
V zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je součást 
plynovodu. Pro anodového uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné 
pásmo (TPG 920 25) lOOm, vrtaná anoda 40m. Pro elektrický kabel 1 m. Skutečné pásmo 
ovlivněné AU lze přesněji určit na základě změření rezistivity půdy a zhodnocením 
dlouhodobého proudového odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady investora 
Gridservices, s.r.o. 
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na 
mailové adrese: gis. data@innogy.com  

K návrhu změny č.1 územního plánu Kunčina nemáme žádné námitky. 

5002037862 
13.11.2019 

25 ČEPS, a.s., Praha  Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná 
se o vedení přenosové soustavy 400 kV s provozním označením TR Krasíkov - TR 
Prosenice (st.č. 232 - 241 ), viz. Příloha. Toto vedení požívá právní ochrany jako 
obecně prospěšné a provozované ve veřejném zájmu. K jejich ochraně je zákonem 
stanovené ochranné pásmo. 

 Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášt' 

1076/19//BRN, 
262/14730/18.10.2019/Še 
22.10.2019 
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nebezpečným a zákon č. 458/2000 sb., energetický zákon v platném znění těmto 
zařízením poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného 
provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. 
ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 
458/2000 sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a 
je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od 
krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 
1 . 1 .1 995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím 
účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, 
odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. 
zákona č. 79157 sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) 
od krajního vodiče na každou stranu rněřeno kolmo na vedem. 

 Činnost v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí (wn) a zvlášt' 
vysokého napětí (zvn) je omezena v rozsahu § 46 odst. 8 až-10 energetÍckéh'o 
zákona. (,innost a záměry v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických 
provozovatelů k těmto zařízením. V ochranném pásmu elektrického vedení je 
zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení stavby či umíst'ovat konstrukce a 
jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné Iátky, provádět zemní 
práce apod., jakož i vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.  

Dále je v ochranném pásmu zakázáno zejména: 
o vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo 
strojem blíže k fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle čSN EN 50110-
1 . 
o pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými v.ozidly, náklady nebo stroji, že 
by mohlo dojít k přiblížení fázovým vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 5011Ó-1 . 
o používat mechanizmů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti 
vymrštění při jejich přetržení. 
o používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného 
přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení. 
o pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky 
dobu delší než nezbytně nutnou - ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 
Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy. 
o sklápění automobilů, používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 
m. 

V ochranném pásmu stávajícího vedení V402 není možné bez písemného souhlasu 
zřizovat žádné nadzemní objekty. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují 
a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, může fyzická či 
právnická osoba provozující příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel 
přímého vedení udělit dle § 46 energetického zákona písemný souhlas s činností v 
ochranném pásmu. Souhlas, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se 
připojuje k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti o stavební povolení; stavební 
úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává. Bez uděleného souhlasu nem možné v 
ochranném pásmu elektrického vedem provádět zákonem zakázané činnosti. 
Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na ust. § 98 odst. 4 energetického zákona, 
podle kterého ,,oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která 
vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena". 
Případné přeložky nebo úpravy vedení přenosové soustavy je nutné realizovat v souladu 
§ 47 
energetického zákona. 
Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení lx 220 kV a lx 400 kV, 
která mají vliv na ocelová potrubí, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na 
telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. 
Pro iríformaci sdělujeme, že celková šířka stávajícího ochranného pásma 
rekonstruovaného vedení V402 je 74m. 
Pro poskytnutí digítálních dat našich sítí kontaktujte p. T.Gottwalda na e-maílové adrese: 
gottwald@ceps.az , případně na tel: 511105634. 
Z hlediska budoucího a plánovaného rozvoje přenosové soustavy ČR, Vám sdělujeme, že 
ve Vámi dotazovaném území se nachází rozvojový záměr přenosové soustavy ČR (dále 
jen ,,Rozvojový záměr ČEPS") vymezený v územně analytických podkladech ve smyslu § 
26 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. , stavební zákon (dále jen ,,SZ"). 
Rozvojový záměr ČEPS je dále vymezen v Politice územního rozvoje ČR (viz § 31 a násl. 
SZ) jako E15: Koridory pro dvojité vedení 400 kV Týnec-Krasíkov a Krasíkov-Prosenice a 
plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/1 10 kV Týnec, Krasíkov a Prosenice. 
Jestliže v území zamýšlíte: 
1) realizovat stavbu, změnu stavby (mimo stavební úpravy) vč. infrastruktury, technických 
zařízení a vodních děl, 
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2) měnit vliv užívání stavby nebo zařízení na území, 
3) měnit využití území: terénními úpravami, stanovením dobývacího prostoru, odstavnými, 
manipulačními, prodejními, skladovými nebo výstavními plochami, veřejnými a 
neveřejnými pohřebišti, změnami druhu pozemku nebo způsobu využiU pozemků, 
zejména zřizováním a úpravami vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů atd. 
upozorňujeme na nutnost respektování Politiky územního rozvoje ČR, územně 
analytických podkladů a zejména územně plánovacích dokumentací (tj. zásad územního 
rozvoje a územně plánovacích dokumentací obcí) rezervující území pro Rozvojový záměr 
ČEPS, který budeme realizovat. 
Příslušný pro určení, zda je Váš záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a uplatňováním cílů a úkolů územního 
plánování, a pro případné stanovení podmínek realizace Vašeho záměru, je podle § 96b 
odst. 3 SZ orgán územního plánování. 
U stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b SZ 
posuzuje podle § 90 odst. 2 SZ uvedený soulad stavební úřad. 
Dovolujeme si Vás tímto rovněž upozornit, že v případě, kdy by byl Váš záměr 
veřejnoprávně povolen i přes jeho nepřípustnost z důvodů nesouladu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s uplatňováním cílů a úkolů územního 
plánování, šlo by o vadu řízení, či jiného postupu podle SZ. ČEPS bude i v případě kolize 
Rozvojového záměru ČEPS s cizí nemovitostí pokračovat v realizaci Rozvojového záměru 
ČEPS a v nezbytných případech bude nucena získat k cizí nemovitosti (např. právě i 
Vašemu potencionálně nezákonně povolenému stavebního záměru) vlastnické právo či 
právo věcného břemene. V případě, že tato práva nebude možné zajistit smluvně 
dohodou s vlastníkem cizí nemovitosti, může ČEPS (vzhledem k účelům vyvlastnění-
stanoveným v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického zákona a § 170 SZ) tato práva 
získat v krajním případě i jejich vyvlastněním. 
Vyjádření pořizovatele: ,,Rozvojový záměr ČEPS" - E15: Koridory pro dvojité vedení 400 
kV Týnec-Krasíkov a Krasíkov-Prosenice a plochy pro rozšíření elektrických stanic 400/1 
10 kV Týnec, Krasíkov a Prosenice je v návrhu vyznačen a respektován. V tomto koridoru 
se ve Změně č. 1 nenavrhují žádné rozvojové plochy. Ostatní požadavky se týkají 
nasledních stupnů projektových dokumentací. 

26 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 

Nevyjádřil se 
 

27 
T-Mobile CR, a.s., 
Praha 

Nevyjádřil se 
 

 

 

Změna č. 1 ÚP byla v rámci opakovaného veřejného jednání projednána s dotčenými orgány 
chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů, s krajským úřadem a sousedními 
obcemi. Žádná sousední obec ani oprávněný investor se nevyjádřili. Z 15 dotčených orgánu 
se vyjádřilo 7 a všechny doručené stanoviska byly bez připomínek – viz. tab. C.  

 
tabulka C 

Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM 
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KUNČINA – v souladu s § 55b odst. 2 stavebního 

zákona 

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

1 KÚ Pk, odbor rozvoje 
Pardubice 

Dle § 52 ve spojení s § 55b odst. 7 a § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného 
projednání změněny.  
Krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu Změny 
č. 1 územního plánu Kunčina z hlediska vyhodnocení souladu změny územního plánu 
s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z hlediska koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy. 

KrÚ 5867/2020 
24.01.2020 

2 KÚ Pk, odbor 
dopravy 
Pardubice 

Nevyjádřil se  

3 KÚ Pk, odbor ŽP a 
zemědělství, 
Pardubice 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)  
Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené koncepce a s ohledem na 
skutečnost, že nejsou do území umisťovány konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, 
neuplatňuje orgán ochrany ovzduší krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 

KrÚ 5869/2020 
11.02.2020 
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 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů k 
opakovanému veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Kunčina 
pořizované zkráceným postupem 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), zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
přírodní parky, nejsou k předložené dokumentaci „Opakované veřejné projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Kunčina pořizované zkráceným postupem“ žádné připomínky.  
V předmětném (řešeném) území se z výše uvedených zájmů nachází:  

 NK (K93) Uhersko - K132  

 NK (K82) Boršov, Loučský les - K80  

 RC 445 Pod Červenou horou  

 PP Pod skálou (ZCHÚ)  

 EVL Hřebečovský hřbet (CZ0530020), jedná se o zachovalé celistvé lesní území s 
cennými společenstvy bučin a suťových lesů se skalními výchozy a bohatým bylinným 
patrem. Součástí území je i PR Rohová a PP Pod skalou.  

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)  
Stanovisko krajského úřadu dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, již bylo vydáno dne 08.11.2019, pod č. j.: 
KrÚ 76006/2019.  
Vyjádření pořizovatele: toto stanovisko bylo souhlasné. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Sýkorová) 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému 
úřadu zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon) v platném znění, nemáme k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 územního 
plánu Kunčina pořizované zkráceným postupem připomínky nad rámec stanoviska ze dne 
08.11.2019 č.j. KrÚ 76006/2019, které je v textu zapracováno. 

4 Hasičský záchranný 
sbor Pk, Svitavy  

Nevyjádřil se  

5 Krajská hygienická 
stanice Pk, Svitavy 

Nevyjádřila se  

6 Obvodní bánský 
úřad, Hradec Králové 

OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k zaslanému návrhu změny č. 1 územního plánu 

Kunčina, nicméně upozorňuje na existenci výhradního ložiska Nová Ves u Moravské 

Třebové, ID 3129100; Jíly – jíly žáruvzdorné na ostřivo, organizace P-D Refractories CZ 

a.s., Velké Opatovice, IČ 163 43 409. 

Podle dostupných informací je v předmětné oblasti stanoveno chráněné ložiskové území 

(dále jen „CHLÚ“) ID 12910000, Nová Ves u Moravské Třebové, Jíly – jíly žáruvzdorné na 

ostřivo.  
Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové.  
Vyjádření pořizovatele: Žádná s navržených zastavitelných nebo přestavbových ploch ve 
změně ÚP nezasahuje do chráněných ložiskových území ani ložisek nerostných surovin.  
Ministerstvo životního prostředí České republiky, bylo obesláno. 

SBS 02391/2020/OBÚ-
09/1 
31.01.2020 

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 

S návrhem Změny č. 1 ÚP Kunčina souhlasíme bez připomínek. 
Odůvodnění 

Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití 
nerostného bohatství na správním území obce. Také v návrhu pro opakované veřejné 
projednání respektuje Změna č. 1 výhradní ložisko jílů č. 3129100 Nová Ves u Moravské 

MPO 8232/2020 
14.01.2020 
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Třebové - Barbora i chráněné ložiskového území č. 12910000 Nová Ves u Moravské 
Třebové, zasahujících do jihozápadní části území obce, a nenavrhuje sem žádné rozvojové 
plochy. Ve stejném prostoru byly vymezeny i plochy ostatních prognózních zdrojů jílů č. 
9212000 Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora a č. 9228000 Barbora, ty však již nejsou 
limity využití území, nicméně ani ony nejsou návrhem Změny č. 1 ÚP nijak dotčeny. 

12 Ministerstvo vnitra, 
Praha 

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

MV-106454-7/OSM-2019 
11.02.2020 

13 Ministerstvo ŽP ČR, 
Hradec Králové 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Kunčina 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 Kunčina je evidováno výhradní 
ložisko jílů Nová Ves u Moravské Třebové – Barbora, č. 3129100, a bylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území Nová Ves u Moravské Třebové, č. 12910000. 
Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, v platném znění, informuje, že u západní hranice svodného území obce jsou 
evidovány velké plochy poddolovaných území po těžbě bituminózních břidlic a četné 
sesuvné plochy. 
Ministerstvo upozorňuje, že pro zřizování staveb a zařízení v ploše chráněného ložiskového 
území jsou dána omezení stanovená ustanoveními § 18 a § 19 horního zákona. Pro orgány 
územního plánování a zpracovatele územně plánovací dokumentace plynou z existence 
výhradních ložisek nerostů v řešeném území povinnosti dané ustanovením § 15 odst. 1 
horního zákona. 
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném 
znění, orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 
geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 
předpokládaných ložisek nerostů a zdrojů podzemních vod a vytvářet podmínky pro jejich 
hospodárné využití. 
Vyjádření pořizovatele: Změna č. 1 ÚP respektuje nerostné bohatství na správním území 
obce a do výhradního ložiska jílů č. 3129100 Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora ani 
do chráněného ložiskového území č. 12910000 Nová Ves u Moravské Třebové, 
zasahujících do jihozápadní části území obce, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. 

MZP/2020/550/130-Hd 
ZN/MZP/2020/550/2 
30.01.2020 

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, Památková péče, Ochrana vod – bez 
připomínek 

S MUMT 
02200/2020/OZP9 
12.02.2020 

16 Obec Kunčina Nevyjádřila se  

17 Obec Staré Město Nevyjádřila se  

18 
Obec Rychnov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

19 
Obec Mladějov na 
Moravě 

Nevyjádřila se 
 

20 Obec Koclířov Nevyjádřila se  

21 Obec Dětřichov Nevyjádřila se  

22 
Obec Město 
Moravská Třebová 

Nevyjádřila se 
 

23 Povodí Moravy, Brno Nevyjádřilo se  

24 GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem 

Nevyjádřil se 
 

25 ČEPS, a.s., Praha Nevyjádřil se  

26 
ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 

Nevyjádřil se 
 

27 
T-Mobile CR, a.s., 
Praha 

Nevyjádřil se 
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g) vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování změny ÚP 

 
 
Pořízení Změny č. 1 ÚP Kunčina, v souladu s požadavkem zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, vzešlo z projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kunčina, který 
obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP v rozsahu zadání změny.  
Zpráva o uplatňování ÚP Kunčina vč. obsahu změny byla schválena zastupitelstvem obce 
Kunčina dne 10.9.2019 usnesením č. KUN VII. 2019 - 126. Změna č. 1 je pořizována 
zkráceným postupem.     
 
Pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP byly jako celek splněny, dílčí úpravy byly průběžně 
konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem. Změna č. 1 územního plánu Kunčina 
je zpracována v souladu s legislativou platnou v době zpracování návrhu. Grafická část je 
zpracována dle „Minimálního standardu pro digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS 
v Pardubickém kraji – MINIS“. 

 

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

 

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

Koncepce základního rozvoje obce Kunčina zůstává nadále v platnosti.  
 
Změna č. 1 ÚP řešila následující záměry:  
 
v k.ú Kunčina 

 Prověřit změnu části pozemku p.č. 5324/2  s využitím NZ – plochy zemědělské na 
zastavitelnou plochu TI – plochy technické infrastruktury–inženýrské sítě  
- na části pozemku je již v souladu s ÚP realizována ČS (čerpací stanice) 

kanalizace, příslušná část je zařazena do stávajících ploch TI  

 Prověřit změnu pozemku p.č. 5489  s využitím NZ – plochy zemědělské na 
zastavitelnou plochu BV – plochy bydlení v RD-venkovské 
- na části tohoto pozemku je navržena lokalita Z20.1 a zařazena do ploch BV 
 

 Prověřit změnu pozemku p.č. 5895/1 a 5895/2 s využitím NZ – plochy zemědělské na 
zastavitelnou plochu BV – plochy bydlení v RD-venkovské 
- na těchto a sousedních pozemcích je navržena lokalita Z19.1 a zařazena do 

ploch BV 
 

 V rámci zastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP se skutečným 
stavem využití staveb a pozemků, např.:  
 st.p.č. 183 – hasičská zbrojnice – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na 

OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 
- na pozemku zahájena výstavba hasičské zbrojnice, poz.č. 183 a související 
navazující pozemky zařazeny do stávajících ploch OV 

 

 p.č. 335/1, 335/3 – bytový dům – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na 
BH – plochy bydlení v bytových domech 
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- splněno, pozemky zařazeny do ploch BH 
 

 st.p.č. 83/1 – klub důchodců – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na 
OV – plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 
- splněno, pozemky zařazeny do ploch OV 

 

 
 st.p.č. 328 – kulturní dům – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na OV – 

plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 
- splněno, pozemky zařazeny do ploch OV 

 
v k.ú Nová Ves u Moravské Třebové  

 Prověřit změnu pozemku p.č. 167/3  s využitím BV – plochy bydlení v RD-venkovské 
na zastavitelnou plochu TI – plochy technické infrastruktury–inženýrské sítě 

- na pozemku je již v souladu s ÚP realizována ČS (čerpací stanice) 
kanalizace, pozemek je tedy zařazen do stávajících ploch TI  

 

 V rámci zastavěného území prověřit soulad funkčního využití dle ÚP se skutečným 
stavem využití staveb a pozemků, např.:  
 st.p.č. 96 – bývalý kulturní dům – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na 

BH – plochy bydlení v bytových domech 
- splněno, pozemky zařazeny do ploch BH 
 

 p.č. 2182 – změna BV – plochy bydlení v RD-venkovské na VS – plochy smíšené 
výrobní 
- na tomto pozemku a poz.č. 164 je navržena lokalita P12.1 a zařazena do 
ploch VS 

 

 Další úpravy a změny ÚP, které vyplynuly z projednání Zprávy o uplatňování a ze 
zpracování změny č.1 ÚP. 

 
v k.ú Kunčina 

 Na pozemku p.č. 4386  s využitím NZ – plochy zemědělské vymezit zastavitelnou 
plochu BV – plochy bydlení v RD-venkovské 
- na tomto pozemku a p.č. 5391 je navržena lokalita Z21.1 a zařazena do ploch 

BV 
Součástí Změny č. 1 ÚP je: 

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

 Vymezení hranic zastavěného území a jeho aktualizace na základě aktuální katastrální 
mapy  

 Aktualizace limitů řešeného území dle platných ÚAP Moravská Třebová 

 Zařazení realizovaných (využitých) lokalit nebo jejich částí do ploch stabilizovaných 
- týká se lokalit Z1, Z3, Z7, P9, P10 nebo jejich částí  

 Úprava terminologie a grafického značení hlavních jevů grafické části v souladu 
s metodikou Krajského úřadu (MINIS) a platného znění stavebního zákona a jeho 
vyhlášek 
- týká se značení koridorů dopravní a technické infrastruktury – koridor Z17 
(nově CD-D01),  koridor Z18 (nově CD-D22), koridor KT1 (nově CT-E15b)     

 
Další požadavky na řešení: 

 Zapracovat do další fáze projednávání Změny do dokumentace vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch   

- Viz. kapitola m) této textové části 
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2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání 
veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn, 

 
Změna č. 1 ÚP bude řešit následující záměry:  

 Řešit napojení nových zastavitelných ploch na technickou a dopravní infrastrukturu 

- popsáno v podmínkách jednotlivých lokalit a v platném ÚP 
 

- změna č.1 ÚP obsahuje aktualizaci koncepce (tras) splaškové kanalizace (na 
základě PD pro provedení stavby „Kunčina – splašková kanalizace“, zprac. 
RECPROJEKT s.r.o. Pardubice) -  v současné době probíhá její výstavba.  

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

Koncepce uspořádání krajiny zůstává nadále v platnosti. 

- změna č.1 ÚP nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny 
4. Další požadavky - požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

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

Požadavky MěÚ Moravská Třebová – vodoprávní úřad: 
 Doporučujeme případnými opatřeními dbát na ochranu vodních toků v obci (zpřírodnění pomocí 

meandrů, cílené osazení a ochrana vymizelých vodních živočichů atp.). Z důvodu potíží s 
nekapacitním zatrubněním je vhodné požadovat otevření koryta bezejmenného vodního toku na 
parcelách č. 2221, 2233 a dalších v k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové. 

 

- změna ÚP neřeší výše popsaná doporučená opatření na vodních tocích, pro 
jejich realizaci jsou však vytvořeny podmínky v rámci přípustného využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. Realizace bude tak možná na základě později 
zpracovaného konkrétního návrhu.  

Požadavky Ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí: 
 Respektovat výhradní ložisko jílů č. 3129100 Nová Ves u Moravské Třebové - Barbora a 

chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 12910000 Nová Ves u Moravské Třebové 
 Respektovat u západní hranice území velké plochy poddolovaných území po těžbě 

bituminózních břidlic a četné sesuvné plochy 
 

- na výše uvedených plochách nenavrhuje změna č.1 ÚP žádné změny ve využití 
území.  

Doporučení Ředitelství silnic a dálnic ČR: 
 Na stavbu dálnice D35 v předmětném úseku bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, 

které nabylo právní moci dne 5.4.2019. V rámci změny ÚP Kunčina bude možné zpřesnit 
koridor pro stavbu dálnice D35 dle platné DÚR, která je k dispozici na ŘSD ČR, Správa 
Pardubice. Souhlasíme s min. šíří koridoru pro stavbu dálnice 300m tak jak je uvedeno v 
platném ÚP Kunčina. 

 

- koridor pro stavbu dálnice D35 je v ÚP Kunčina vymezen v š. 300 m, navrženou 
změnou č.1 ÚP se toto vymezení tedy nemění.  

 

Požadavek Ministerstva obrany ČR: 
 Zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany ČR do textové a grafické části návrhu změny –  

- ochranné pásmo přehledových systémů (OP PVO Polička) - letiště a letecké stavby a jejich 
ochranná pásma a zájmová území 
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- ochranné pásmo - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
 

- požadavky jsou zapracované v kap. i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
část Požadavky z hlediska obrany státu 
  

 
Požadavek Krajské hygienické stanice Svitavy: 

 Pro změnu využití pozemku parc. č. 2182 v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – změna BV – 
plochy bydlení v RD-venkovské na VS – plochy smíšené výrobní, budou specifikovány 
regulativy pro nové funkční využití plochy z hlediska hluku z činnosti na této ploše, kdy hluk z 
umístěných provozů nesmí ovlivňovat navazující plochy bydlení v RD-venkovské (BV), ve 
smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

- požadavek je zapracován jako specifická podmínka pro využití lokality P12.1   
 
 
 
 
Požadavky Krajského úřadu Pardubického kraje, Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu: 
 

 Zapracovat do dalších fází projednávání ÚP do dokumentace vyhodnocení účelného využití 
stávajícího zastavěného území i vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
[dle § 53 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, dále jen stavební zákon], a to v souladu se zájmy chráněnými zemědělským 
půdním fondem. Trváme na dodržování § 55 odst. 4 stavebního zákona. 

 
- vyhodnocení je zapracováno v kap. m) vyhodnocení potřeby zastavitelných 
ploch   

 
 

 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v 
návrhu územního plánu požadujeme vypracovat v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

 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. V případě, že 
jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, požadujeme doplnit u jednotlivých 
ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto plochy z dalšího 
projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 3 zákona). Obdobně i při zvětšování ploch již 
odsouhlasených. 

 V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné územně plánovací dokumentace a 
zároveň je zachováno i jejich stejné funkční využití, požadujeme tuto informaci zapracovat do 
tabulkových podkladů pro OZPF, aby mohl orgán OZPF využít § 4 odst. 4 zákona (tj. aby u 
takovýchto ploch nemuselo být požadováno zdůvodnění jiného výrazně převažujícího 
veřejného zájmu; např. - „v předchozím ÚPO schváleno pro bydlení“ atd.). 

 
- vyhodnocení je zapracováno v kap. n) vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení na ZPF….    
 
Požadavek Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje: 

 zapracovat údaje o koridoru technické infrastruktury E15b do textové části změny územního 
plánu. 

 
- změna č. 1 ÚP mění označení koridoru z KT1 na CT-E15b v textové i výkresové 
části a zpřesňuje jeho popis v příslušných kapitolách ÚP.  

5. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit: 
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- Ve Změně č.1 nejsou vymezeny nové lokality nebo koridory územních 
rezerv.  

 

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

 
- Ve Změně č.1 nejsou vymezeny nové veřejně prospěšné stavby.  

 
7. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci: 

 
- Ve Změně č.1 nejsou vymezeny nové plochy ani koridory, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

8. Případný požadavek na zpracování variant řešení: 

- Varianty řešení nejsou zpracovány. 

 
9. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: 

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

 

 

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

 
Změna č.1 územního plánu Kunčina neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které by 
nebyly řešeny v ZÚR Pk - aktualizace č.2.  

 

i) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

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

 
1) Vymezení rozvojových ploch 
       

 zastavitelná plocha Z19.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Centrální část obce Kunčina, lokalita přímo navazuje na stávající zastavění jižně od areálu 
základní školy.  

 

 zastavitelná plocha Z20.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Severovýchodní okraj střední části v Kunčině, pozemek navazuje na stávající zástavbu a je 
situován u obslužné komunikace.   

 zastavitelná plocha Z21.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské“)  

Východní okraj Kunčiny, jižní okraj zástavby při místní obslužné komunikaci. Lokalita malého 
rozsahu, navazující na zastavěné území, z jižní a západní strany ohraničená vzrostlou zelení.  

 

Vzhledem k blízkosti Moravské Třebové i díky kvalitnímu prostředí eviduje obec o bydlení v Kunčině 
velký zájem. Několik menších lokalit bylo již zastavěno a jsou převáděny do ploch stabilizovaných. 
Vymezené rozsáhlá rozvojové plochy pro bydlení jsou v současné době z vlastnických důvodů 
nevyužitelné.  

Navržené zastavitelné plochy Z19.1, Z20.1 a Z21.1 jsou navrženy přímo po dohodě s vlastníky, nebo 
přímo na jejich žádost, kdy jsou připraveni pozemky pro zástavbu využít. V Kunčině by se tak jednalo o 
reálně zastavitelné lokality, veřejným zájmem je výstavbu RD umožnit a podpořit tak rozvoj obce. 

 

 přestavbová plocha P11.1 (funkční využití BH – „plochy bydlení v bytových domech“)  

- bývalý kulturní dům v Nové Vsi, dnes (dle KN) objekt k bydlení, do ploch BH jsou zařazeny i 
navazující související pozemky - p.č. 1356/63, část p.č. 302 a 303.    
 

   

 přestavbová plocha P12.1 (funkční využití VS – „plochy smíšené výrobní“)  

Pozemek p.č. 2182 na jižním okraji Nové Vsi a stavba na tomto pozemku st.p. 164, vedená 
v KN jako „stavba pro výrobu a skladování“. Návrh je v souladu s užíváním objektu, majitel 
počítá s dalším rozvojem provozovny. Vzhledem k navazujícím plochám jsou pro plochu P12.1 
stanoveny specifické podmínky jejího využití.   

 

   

2) Aktualizace hranic zastavěného území, převedení zastavěných lokalit (nebo jejch 
částí) do ploch stabilizovaných  
 

 zrušené návrhové lokality v důsledku jejich využití (zastavění)   

- týká se lokalit Z1, Z3, Z7, P9 a P10  
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 zrušení zastavěných částí návrhových ploch a s tím související výměra zbytkové části 

- týká se lokalit Z2, Z11 a P4 ( v tomto případě je redukována výměra z důvodu využití poz. 
p. 499/2 jako souvisejícího pozemku hasičské zbrojnice (ve výstavbě) a jejího zařazení do 
stávajících ploch OV )  

  

 
3) Změna (úprava) funkčního využití ploch v souladu s údaji v KN a stavem v území 
  

v k.ú Kunčina 
 

 změna části pozemku p.č. 5324/2  s využitím NZ – plochy zemědělské na zastavitelnou 
plochu TI – plochy technické infrastruktury–inženýrské sítě  

  
- na pozemku je již v souladu s ÚP realizována ČS (čerpací stanice) kanalizace, pozemek je 
tedy zařazen do stávajících ploch TI  

 

 st.p.č. 183 – hasičská zbrojnice – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na OV – 
plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 

 
na tomto pozemku byla zahájena výstavba hasičské zbrojnice, do ploch OV jsou dle 
zpracované PD zařazeny i navazující související pozemky p.č. 3001, 499/1, 499/2  

 p.č. 335/1, 335/3 – bytový dům – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na BH – 
plochy bydlení v bytových domech 

 
Dle údajú v KN je budova st.p. č. 335/1 vedena jako „bytový dům“, do ploch BH jsou zařazeny i 
navazující související pozemky - st.p.335/2, p.č. 2892, 372/4 a 372/5.   

 

 st.p.č. 83/1 –– změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na OV – plochy občanského 
vybavení - veřejná infrastruktura 

  
Objekt využíván jako „klub důchodců“, bývalý kulturní dům  

 

 st.p.č. 328 – kulturní dům – změna z BV – plochy bydlení v RD-venkovské na OV – 
plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura 

 
Kulturní dům v centrální části Kunčiny – dle KN objekt občanského vybavení, do ploch OV je 
zařazen i související pozemek - p.č. 582/1.   

 

 v souladu s údaji KN: p.č. 5693 – změna z NZ – plochy zemědělské na NL – plochy lesní 
 
 

v k.ú Nová Ves u Moravské Třebové  
 

 změna pozemku p.č. 167/3  s využitím BV – plochy bydlení v RD-venkovské na 
zastavitelnou plochu TI – plochy technické infrastruktury–inženýrské sítě 
 
- na pozemku je již v souladu s ÚP realizována ČS (čerpací stanice) kanalizace, pozemek je 
tedy zařazen do stávajících ploch TI  
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 v souladu s údaji KN: p.č. 2065, 2132 – změna z NSpz a p.č. 2008, 2016, 2039, 2339 – 
změna z NZ – plochy zemědělské na NL – plochy lesní 

 
 

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

- lokalita CD-D01– koridor pro výstavbu dálnice II.tř. D35 
  

Změna spočívá ve grafickém značení uvedeného koridoru v souladu s aktuální metodikou 
MINIS i jeho označení – místo Z17 uvedeno CD-D01.  

 
- lokalita CD-D22– koridor pro výstavbu přeložky komunikace I/43 Mladějov – Lanškroun – 

Albrechtice  
 

Změna spočívá ve grafickém značení uvedeného koridoru v souladu s aktuální metodikou 
MINIS i jeho označení – místo Z18 uvedeno CD-D22.  

 
- zobrazení koridoru E15b (dle ZÚR Pk) – nadzemní vedení 2 x 110 kV TR Krasíkov – TR 

Prosenice 
 

Změna spočívá ve grafickém značení uvedeného koridoru v souladu s aktuální metodikou 
MINIS i jeho označení – místo KT1 uvedeno CT-E15b.  

Další úpravy 

 

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

 byla provedena aktualizace hranic zastavěného území  
 

 aktualizace koncepce splaškové kanalizace (na základě PD pro provedení stavby 
„Kunčina – splašková kanalizace“, zprac. RECPROJEKT s.r.o. Pardubice). 
 

 v regulativech ploch „ OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední “ se doplňují podmínky podmínečně přípustného využití 
 

Jde o nepodstatné úpravy funkčního využití, které jsou uvedeny u popisu příslušných ploch 
v kapitole 6) textové části územního plánu.   

 

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

Popis změn navrženého řešení  

 
Změny, které byly v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání ÚP provedeny 
na základě „ Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KUNČINA “. 

 

 na základě vydaného územního rozhodnutí na stavbu dálnice D35 v úseku Opatovec - 
Staré Město, které nabylo právní moci dne 5. 4. 2019 byl upraven rozsah koridoru CD-
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D01. Jedná se o rozšíření pro související stavby ,,SO 09-660 Přeložka tratě Prostějov - 
Třebovice v Čechách" a ,,SO 09-153 Přístupová cesta vlevo i vpravo v km 82,1" 
(přístupová cesta pro složky IZS k východnímu portálu tunelu Dětřichov). 

 

 Upravena byla trasa NRBK K93, a to v délce cca 70 m pro zajištění lepší návaznosti na 
koridor K93 vymezený v k.ú. Rychnov na Moravě, a to na hranici k.ú. v místě křížení 
biokoridoru K 93 s koridorem dopravní infrastruktury D22.   
 

 Na základě požadavku KHES byla pro lok. P11.1 doplněna specifická podmínka jejího 
využití tohoto znění: „Povolení využití území pro bydlení bude podmíněno 
vyhodnocením hlukového zatížení uvažované plochy pro bydlení ve vztahu k 
hygienickým limitům hluku z navazující plochy, stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů.“  
 

 V podmínkách využtí ploch dopravní infrastruktury DS je doplněn pojem „dálnice“, pro 
plochy DX je text „rychlostní komunikace R35“ nahrazen textem „dálnice D35“.   

 
Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody 

- beze změny dle platného ÚP.  
 

Ochrana obyvatelstva   

- beze změny dle platného ÚP.  
 

Ochranná pásma a chráněná území 
- zapracováno v koord. výkrese dle 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Moravská Třebová 2016.  

 

Požadavky z hlediska obrany státu 
 
Celé správní území obce je situováno v zájmovém území ministerstva obrany ČR. 
 
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy 
jen základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):  
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),  
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 

větrných elektráren apod.),  
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,  
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, 

objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic 
PHM apod.,  

- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,  
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),  
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 

jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,  
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení,  
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,  
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,  
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím ČR – MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),  
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO.  
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ČR-MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
resortu ČR-MO.  
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP PVO Polička) 
- letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), 
které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, 
základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v 
terénu výškově omezena nebo zakázána. 
 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany ČR:  
V řešeném území se nachází ochranné pásmo - elektronické komunikace, jejich ochranná 
pásma a zájmová území (ÚAP – jev 82a). V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany.  
 
 

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

vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí došel dne 20.08.2019 pod č.j. KrÚ 
57162/2019/OŽPZ k závěru, že nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

Na území obce se nachází evropsky významná lokalita – Hřebečovský hřbet, která ale nebude 
Změnou ÚP dotčena ani nijak ovlivněna. Orgán ochrany přírody došel dne 5.7.2019 pod č.j. 
57170/OŽPZ/Le k závěru, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na 
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významnou lokalitu Hřebečovský hřbet. 
 
 
 

k) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 stavebního zákona 

 
Nevydáno z důvodu, že vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno – viz kapitola j) Odůvodnění. 
 
 

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

podmínky zohledněny nebyly 
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Nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona z důvodu, 
že vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno – viz 
kapitola j) Odůvodnění.  
 
 

m) vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

 

● lokalita Z19.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“)  

Centrální část obce Kunčina, lokalita přímo navazuje na stávající zastavění jižně od areálu základní 
školy.  

 
● lokalita Z20.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“)  

Severovýchodní okraj střední části v Kunčině, pozemek navazuje na stávající zástavbu a je situován 
u obslužné komunikace.   

 

● lokalita Z21.1 (funkční využití BV – „plochy bydlení v rodinných domech – venkovské“)  

Východní okraj Kunčiny, jižní okraj zástavby při místní obslužné komunikaci. Lokalita malého 
rozsahu, navazující na zastavěné území, z jižní a západní strany ohraničená vzrostlou zelení.  

 

Vzhledem k blízkosti Moravské Třebové i díky kvalitnímu prostředí eviduje obec o bydlení v Kunčině 
velký zájem. Několik menších lokalit bylo již zastavěno a jsou převáděny do ploch stabilizovaných. 
Vymezené rozsáhlá rozvojové plochy pro bydlení jsou v současné době z vlastnických důvodů 
nevyužitelné.  

Navržené zastavitelné plochy Z19.1, Z20.1 a Z21.1 jsou navrženy přímo po dohodě s vlastníky, nebo 
přímo na jejich žádost, kdy jsou připraveni pozemky pro zástavbu využít. V Kunčině by se tak jednalo o 
reálně zastavitelné lokality, veřejným zájmem je výstavbu RD umožnit a podpořit tak rozvoj obce. 

 

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

 

n-1)  Zemědělský půdní fond 

Změna č.1 ÚP řeší:  

 
a) návrh nových rozvojových ploch pro bydlení (Z19.1, Z20.1, Z21.1, P11.1) a smíšenou 

výrobu (P12.1).   
 

b) převedení využitých (zastavěných) lokalit nebo jejich částí do zastavěného území a 
ploch stabilizovaných – Z1, Z3, Z7, P9, P10 
 

c) celkovou aktualizaci území na podkladě nové katastrální mapy, údajů z KN a 
aktuálních ÚAP  

 
Zdůvodnění „veřejného zájmu“ na vymezení části lokality Z19.1 na 
zemědělských pozemcích tř. ochrany II.:   
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Rozvojová plocha Z19.1 (BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské) byla 
vymezena v centrální části Kunčiny jižně od areálu základní školy.  

Převážná část lokality (96%) je vymezena na zemědělských pozemcích (orná půda) tř. 
ochrany III., zbytková část lokality (147 m2 = 4%) na části pozemků p.č. 5895/2 a 5365/1 se 
nachází na půdách tř. ochr. II. 

Jedná se úzký pruh š. cca 5 m podél jižního okraje návrhové plochy. Touto částí lokalita 
navazuje na místní komunikaci, která bude sloužit k dopravnímu napojení této lokality.  

I kdyby došlo k vynechání této části, nebylo by možné (pro její nevhodný tvar – cca 30 x 5 m) 
nadále  k zemědělským účelům využívat.    

Z hlediska potřebnosti návrhových ploch pro další rozvoj obce a z důvodu hospodárného 
využití pozemků je ve veřejném zájmu využít tuto lokalitu jako celek.  
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF     
 

 

 
Č. 
 

Návrh funkčního využití 
Výměra 
celkem 

( ha ) 

Zábor 
ZPF 
( ha ) 

Zábor ZPF dle druhu 
pozemku (ha) 

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha) 
Jiné 

plochy 

orná p. TTP zahrada I. II. III. IV. V.  

Z19.1 plochy bydlení v RD - venkovské – BV 0,4400 0,4400 0,4400    0,0147 0,4253    

Z20.1 -  II  - 0,3233 0,3233 0,3233     0,3233    

Z21.1 -  II  - 0,2156 0,2156 0,2156     0,2156    

P11.1 plochy bydlení v bytových domech – BH 0,1123 0,0230   0,0230   0,0230   0,0893 

plochy bydlení - ∑   1,0912 1,0019 0,9789  0,0230  0,0147 0,9872   0,0893 

P12.1 plochy smíšené výrobní – VS 0,5114 0,4924 0,4924     0,4924   0,0190 

plochy výroby - ∑   0,5114 0,4924 0,4924     0,4924   0,0190 

CELKEM 1,6026 1,4943 1,4713  0,0230  0,0147 1,4796   0,1083 

 
 

- zastavěné lokality, nebo jejich části, převedené do ploch stabilizovaných  
 

číslo lokality funkční využití výměra (ha) číslo lokality funkční využití výměra (ha) 

Z1  plochy bydlení (BV) 0,5225 Z11 - část -  II  - 0,8794 

Z2 – část -  II  - 0,2003 P4 - část -  II  - 0,0630 

Z3  -  II  - 0,5635 P9 obč. vybavenost (OV) 0,2950 

Z7  -  II  - 0,3177 P10 plochy pro odpady (TO) 0,3376 

           CELKEM                                                                                                                                                                                                                                            3,1790 
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n-2)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
 
- změna č.1 ÚP nepředpokládá zábor lesních pozemků, navrhované lokality Z19.1, Z20.1, 
Z21.1, P11.1 a P12.1 do ochranného pásma lesa nezasahují.   
 
- změnu kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh změny č.1 ÚP 
Kunčina neobsahuje.  
 
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
podrobněji zpracována. 

 
 

o)  rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 29. 11. 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. 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání opakovaného veřejného projednání tj. do 12. 02. 2020 
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. 

 

p) vyhodnocení připomínek 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 29. 11. 2019 mohl každý 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit připomínky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tj. do 12. 02. 2020 mohl každý 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatnit připomínky. 

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány. 

 

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

 
- textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP obsahuje 76 stran  

- grafická část odůvodnění obsahuje: 

B2.1 – Koordinační výkres     
B2.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
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r) návrh textu výrokové části ÚP – text ÚP s vyznačením změn 

 
Legenda značení změn:  
 
koordinační výkres ……………...... části rušené  

 
rozšíření ploch výroby ……………. části vkládané 

 
 
 
 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI (A1) ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

1.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

2.   ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

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

3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH A PŘESTAVBOVÝCH PLOCH 

3.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

4.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČ. STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

4.2.1 Vodovod 
4.2.2 Kanalizace 
4.2.3 Elektrorozvody 
4.2.4 Spoje 
4.2.5 Plynovody 
4.2.6 Odstraňování odpadů 

 

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

5.    KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH 
SUROVIN 

5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

5.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY – ÚSES 

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY 

5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

5.5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

5.6 REKREACE 

5.7 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S 
URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ 



Změna č.1 ÚP KUNČINA – návrh pro opakované VP 

 

52 
03 / 2020 

STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( například 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách ) 

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTÍ STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

8.    VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU K.Ú. A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 
PODLE § 8 § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

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

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

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

12.    SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
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1.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Zastavěné území obce je vymezeno v grafické části územního plánu v souladu s §58  
Stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vychází z 
hranice intravilánu vymezené k 1. 9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu 
v území v době zpracování ÚP.    

 
Aktualizace vymezení hranic zastavěného území proběhla jako součást zpracování Změny č.1 
ÚP v září 2019. 
 
Hranice zastavěného území je vyznačena v těchto výkresech: 
 
- výkres základního členění území, hlavní výkres, výkres koncepce technické infrastruktury – 
vodní hospodářství, výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, telekomunikace.  
 
Rozsah území řešeného Územním plánem Kunčina je vymezen hranicí správního území obce 
Kunčina (kód obce 578282) o rozloze 2269 ha, která se skládá ze dvou katastrálních území 
(k.ú. Kunčina - kód 677141, k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové - kód 705641) a dvou 
sídelních jednotek (Kunčina, Nová Ves). 

 
 

2.   ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

 

Základní koncepce územního plánu vytváří předpoklady pro vyvážený hospodářský a sociální 
rozvoj. Hlavním cílem je vytvoření dostatečně flexibilních podmínek pro realizaci žádoucích 
záměrů a aktivit, při současné snaze o uchování příznivého životního prostředí v obci i v celém 
řešeném území.  
 
Základní principy ochrany a rozvoje řešeného území:  
 
■ stabilizování a rozvoj hlavních funkcí v obci, kterými jsou: bydlení, občanská vybavenost a 
plochy výroby  
 
■ ochrana architektonických, urbanistických a kulturních hodnot v obci, respektování a území 
ochrana nenarušených krajinných horizontů  
 
■ vymezení ploch veřejných prostranství 
 
■ ochrana kompaktního charakteru sídla a stanovení podmínek zajišťujících přiměřený a 
postupný rozvoj zástavby 
 
■ vytvoření podmínek pro doplnění a rozvoj technické infrastruktury 
 
■ ochrana a posílení ekostabilizačních funkcí krajiny prostřednictvím vymezení prvků 
územního systému ekologické stability a respektováním projektů pozemkových úprav 
 
■ vytvoření podmínek pro záměry a ochranu hodnot vyplývající z nadřazené územně 
plánovací dokumentace 
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3.    URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
 

3.1 Urbanistická koncepce 
 
 

■ urbanistický návrh vychází z aktuálních požadavků na územní rozvoj v obci za současné 
koordinace se záměry nadmístního významu a uspořádání funkčních ploch v řešeném území.  
 
■ obec bude tvořit ucelený sídelní útvar; rozvojové lokality zastavitelných ploch jsou 
vymezovány v návaznosti na zastavěné území a v místech s vyhovujícím napojením na 
dopravní i technickou infrastrukturu 
 
■ z hlediska funkčního využití tvoří charakter obce převážně kombinace ploch bydlení a 
občanské vybavenosti, doplněný plochami výroby   
 
■ členění ploch s rozdílným způsobem využití je v souladu s metodikou digitálního zpracování 
územních plánů obcí pro Pardubický kraj – MINIS. Jednotlivé plochy se dělí na plochy 
stabilizované (zastavěného nebo nezastavěného území), plochy změn a územní rezervy. 
Plochy změn jsou děleny na plochy zastavitelné (ozn. Z) a plochy přestavbové (ozn. P), plochy 
územních rezerv jsou označeny (R), koridor pro technickou infrastrukturu je označen (K).   
 
■ funkční typy rozvojových ploch a území:  
 
- lokality pro rozvoj bytové výstavby:  

- zastavitelné plochy Z1 – Z13, Z2, Z4 – Z6, Z8 – Z13,  Z19.1, Z20.1, Z21.1   
- přestavbové plochy P1 – P7, P11.1  

 
- lokality pro vymezení ploch výroby:  

- zastavitelné plochy  Z14, Z15, P12.1 
 
- lokalita pro vymezení veřejného prostranství:  

- přestavbová plocha P8 
 
- lokality pro vymezení ploch občanské vybavenosti:  

- zastavitelná plocha Z16, přestavbová plocha P9 
 
- lokality pro vymezení ploch pro nakládání s odpady:  

- přestavbová plocha P10 
 
- lokality - koridory - pro silniční dopravu: CD-D01, CD-D22  

- zastavitelné plochy  Z17, Z18   
 
- plocha územní rezervy pro vodní plochu – koridor pro vymezení kanálu D-O-L, ozn. R1 
 
- koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov–Prosenice,  ozn. KT1 CT-E15b 
 
■ kromě vymezených zastavitelných ploch je možná výstavba uvnitř zastavěného území -  v 
rámci příslušných funkčních ploch, při splnění regulativů uvedených v textové části a 
podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek  
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■ pro zastavěné území nejsou stanoveny jednotné zásady prostorové regulace – navrhované 
záměry budou posuzovány individuálně s cílem respektovat a vhodně doplňovat charakter 
navazující okolní zástavby.  
 

■ nová zástavba bude respektovat vedení a ochranná pásma stávající technické infrastruktury, 
případně bude navrženo jejich přeložení do vhodnější trasy. 
 
■ pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny 
podmínky pro situování těchto činností v rámci ploch BV (plochy bydlení v rodinných domech 
– venkovské). Tyto aktivity budou při svém provozu respektovat prioritu obytné funkce. 
 
■ pro rozvoj výrobních aktivit jsou vyhrazeny plochy v návaznosti na stávající areál (lok.Z14, 
Z15) – měřítko případných staveb musí respektovat výškovou hladinu objektů stávajícího 
areálu, negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice lokalit nebo stávajícího areálu   
 

■ územní plán prověřil koncepci stávající technické infrastruktury, v případě likvidace 
odpadních vod navrhl její doplnění dle zpracované projektové dokumentace  
 
■ v řešeném území byly vymezeny koridory pro situování silničních komunikací celostátního 
významu v souladu se ZÚR Pardubického kraje – rychlostní komunikace R35 dálnice II.tř. D35  
a přeložka silnice I/43.  
 

■ komunikační kostra zastavěného území je stabilizovaná a zůstane zachována i do 
budoucna. Při realizaci budou u rozsáhlejších lokalit pro bytovou zástavbu doplněny místní 
obslužné komunikace, které budou navazovat na stávající komunikační síť.  
 
■ pro zlepšení prostupnosti území byly v k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové vyznačeny 
navržené cesty dle zpracovaného návrhu KPÚ  
 

■ vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability (ÚSES) na 
nadregionální, regionální i lokální úrovni, při respektování zpracovaného návrhu KPÚ Nová 
Ves a navazujících ÚPD   
 
■ chráněny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným způsobem 
využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy (s výjimkou koridorů Z17, Z18, 
KT1 CD-D01, CD-D22, CT-E15b). Aktivity, situované do vzdálenosti 50 m od hranice lesa 
(ochranné pásmo) budou individuálně posouzeny příslušným orgánem státní správy.  
 

■ v řešeném území východně od obce je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje 
ČR ve znění Aktualizace č.1“ vymezen koridor pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov – 
Prosenice. 
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3.2  Vymezení zastavitelných a přestavbových ploch 
 

 
číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
 

 
Z1 

 

 

lokalizace: novostavba západně od Nové Vsi  
dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajícího sjezdu  

- plocha pro vytvoření zázemí rodinného domu 

- část plochy v ochranném pásmu lesa 

- severní část plochy v poddolovaném území 
- zohlednit případnou existenci melioračních  zařízení 

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení staveb bude navazovat na stávající objekt RD, a to:  

- v architektonickém řešení  
- ve výškové hladině  

napojení na inž. sítě: rozšíření domovních rozvodů 

 

 

 

0,5225 

 
Z2 

 

 

lokalizace: západně od hřbitova v Nové Vsi  

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup z ploch stávající zástavby 

- plocha dotčena vedením inž. sítí:  

- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 

- trasa vč. OP VN 22 kV 

- kabelové telekomunikační vedení  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,4000 

0,1997 

 
Z3 

 

 

lokalizace: západní okraj Nové Vsi, poblíž usazovacích nádrží   

dopravní napojení, specifické podmínky  

- přístup ze stávající místní komunikace 

- plocha dotčena trasou veřejného vodovodu a kabelovým 

telekomunikačním vedením  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,5635 

 
Z4 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: jižní okraj Nové Vsi    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajících místních komunikací 
- při návrhu využití plochy zohlednit případnou existenci melioračních  

zařízení 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

1,2750 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
 

 
Z5 

 

 

lokalizace: jižní okraj Nové Vsi    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajících místních komunikací 
- při návrhu využití plochy zohlednit případnou existenci melioračních  

zařízení 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  
- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

 
napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

1,2800 

 
Z6 

 

 

lokalizace: na společné hranici k.ú. Nová Ves a k.ú. Kunčina při silnici III.tř.   

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající silnice III.tř.   

- podél severního okraje trasa STL plynovodu 
- respektovat požadavek zachování volného nezastavěného pruhu v šířce 

do 6 m od břehové čáry vodního toku  
- při návrhu využití plochy zohlednit případnou existenci melioračních  

zařízení 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  
- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,8856 

 
Z7 

 

 

lokalizace: západní část Kunčiny   

dopravní napojení: přístup ze stávající místní komunikace 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,3177 

 
Z8 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: západně od výrobního areálu v Kunčině    

dopravní napojení:  

- zástavba bude napojena ze stávající místní komunikace 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

          

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,9572 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
 

 
Z9 

 

 

lokalizace: západně od výrobního areálu v Kunčině    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- zástavba bude napojena ze stávající místní komunikace 

- plochu veřejného prostranství vymezit v rozsahu platné legislativy 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

-  v architektonickém řešení staveb  
-  ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

2,8299 

 
Z10 

 

 

lokalizace: západní část obce Kunčina, v návaznosti na jižní okraj zástavby   

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- zástavba bude napojena ze stávající místní komunikace 

- plochu veřejného prostranství vymezit v rozsahu platné legislativy 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

-  v architektonickém řešení staveb  
-  ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

3,0794 

 
Z11 

 

 

lokalizace: západní část obce Kunčina, poblíž lokality „Pod skalkou“   

dopravní napojení:  

- přístup ze stávajících místních komunikací  
 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
ve výškové hladině zástavby 

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

1,4320 

0,5526 

 
Z12 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: východní okraj obce Kunčina, severně od silnice III.tř.    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace 

- respektovat stávající telekomunikační vedení  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

          
napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,7100 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
 

 
Z13 

 

 

lokalizace: východní okraj obce Kunčina, severně od silnice III.tř.    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace 

- respektovat stávající telekomunikační vedení  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

          

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

1,2473 

 
P1 

 

 

lokalizace: východní okraj Nové Vsi při hranici s k.ú. Kunčina   

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající silnice III.tř.   

- podél severního okraje trasa STL plynovodu 
- respektovat požadavek zachování volného nezastavěného pruhu v šířce 

do 6 m od břehové čáry vodního toku  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

-     v architektonickém řešení staveb  
-     ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,5741 

 
P2 

 

 

lokalizace: při západní hranici k.ú. Kunčina, u severního okraje zástavby  

dopravní napojení: přístup ze stávajících místních komunikací 

 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,4456 

 
P3 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: západní část obce, při pravém břehu Kunčinského potoka    

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- zástavba bude napojena ze stávající místní komunikace 

- při S okraji respektovat ochranné pásmo vodního toku 

- podél jižního okraje respektovat stávající telekomunikační vedení  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

          
napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,8570 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
 

 
P4 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – vodovod, STL plynovod, VN 

22 kV vč. OP 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

 

0,4088 

0,3458   

 
P5 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – vodovod, STL plynovod, VN 

22 kV vč. OP 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,2825 

 
P6 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina, u železniční trati 

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- přístup ze stávajících místních komunikací 

- severní část lokality v OP železnice 

- v následujícím územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno   

dodržení hygienických limitů hluku z provozu stávající železnice ve 

smyslu NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura  
 
 
 
 
 
 

 

 

0,6165 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

 
P7 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: západní část obce Kunčina, poblíž lokality „Pod skalkou“   

dopravní napojení:  

- zástavba bude napojena z místní komunikace nebo přímo z ploch 

stávající zástavby 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy nebo dvojdomky 
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

          
napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 
 

 

0,5509 

 
Z19.1 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávajících komunikací   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – VN 22 kV vč. OP, kabelové 

telekomunikační vedení 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,4400 

 
Z20.1 

 

 

lokalizace: centrální část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – vodovod, kabelové 

telekomunikační vedení 

 

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  
 

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

 

0,3233 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 

 
Z21.1 

 

 

lokalizace: východní část obce Kunčina 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- přístup ze stávající místní komunikace   

- respektovat existenci stávajících inž. sítí – kabelové vedení VN 22 kV  

 

zásady prostorové regulace:  
- individuální rodinné domy  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zastavění, a to:  

- v architektonickém řešení staveb  
- ve výškové hladině zástavby  

napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

 

0,2156 

 

BH – plochy bydlení v bytových domech 

 
P11.1 

 
 
 
 
 

 

 

lokalizace: centrální část Nové Vsi   

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- lokalita napojena ze silnice III.tř.  

- lokalita je podmínečně přípustná - povolení využití území pro bydlení 

bude podmíněno vyhodnocením hlukového zatížení uvažované plochy 

pro bydlení ve vztahu k hygienickým limitům hluku z navazující plochy, 

stanovených v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

 

zásady prostorové regulace:  

- výšková regulace: max. počet podlaží: 2 np + podkroví  
napojení na inž. sítě: viz. kap. 4.2 – Technická infrastruktura 

 

0,1123 

 

VS – plochy smíšené výrobní 
 

 
Z14 

 

 

lokalizace: rozšíření ploch výrobního areálu v návaznosti na jeho jižní okraj 

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- přístup z komunikací v areálu 

- negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice lokalit nebo stávajícího areálu   

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zástavbu v areálu, a to:  

- ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: na stávající rozvody v areálu 

 

 

 

0,5423 

 
Z15 

 

 

lokalizace: rozšíření ploch výrobního areálu v návaznosti na jeho jižní okraj 

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- přístup z komunikací v areálu 

- negativní vlivy nesmí přesáhnout hranice lokalit nebo stávajícího areálu   

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zástavbu v areálu, a to:  

- ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: na stávající rozvody v areálu 

 

  

2,6186 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

 
P12.1 

 

 

lokalizace: jihovýchodní okraj Nové Vsi, v lokalitě je již stávající „ stavba pro 

výrobu a skladování “  

 

dopravní napojení, specifické podmínky: 

- přístup z místní komunikace a ploch stávající zástavby 
- hluk z umístěných provozů nesmí ovlivňovat navazující plochy bydlení v RD-

venkovské (BV), ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

zásady prostorové regulace:  
- řešení nové zástavby bude navazovat na stávající zástavbu v lokalitě, a to:  

ve výškové hladině zástavby  

 

napojení na inž. sítě: na stávající rozvody v lokalitě 

 

 

0,5114 

 
 

PV – plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství 
 

 
P8 

 

 

lokalizace: západně od kostela sv. Jiří v Kunčině, prostor bývalé skládky  

 

dopravní napojení: přístup z místní komunikace nebo přímo ze silnice III.tř.  

 

 

 

0,6400 

 
 

OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
 

 
Z16 

 

 

lokalizace: severně od bioplynové stanice, jižně od lokality „Pod skalkou“   

 

dopravní napojení: z místních nebo účelových komunikací 

 

 

 

 

0,4690 

 
 

OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
 

 
P9 

 

 

lokalizace: severní okraj výrobního areálu v Kunčině  

 

dopravní napojení, specifické podmínky:  

- z místní komunikace a z ploch výrobního areálu 

- rozšíření využití administrativní budovy 

 

napojení na inž. sítě: využitím stávajících přípojek, rozvodů v areálu nebo 

v obci 

 

 

 

 

0,2950 
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číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční 
 

 
Z17 
CD-
D01 

 

 

lokalizace koridoru:  severní část řešeného území   

 

specifické podmínky:  
- koridor pro výstavbu rychlostní komunikace R35 dálnice II.tř. D35 je zařazen v 

souladu se ZÚR Pardubického kraje (stavba D01)  
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které 

nebudou součásti konečné trasy komunikace, budou v následné změně 
územního plánu bez náhrady zrušeny a převedeny zpět do ploch původního 
využití 

- křížení koridoru Z17 CD-D01 s NRBK K93, RBC 445, PP Pod skálou, prvky 
lokálního ÚSES, lesními pozemky, železniční tratí č.262, místními a účelovými 
komunikacemi a s trasami stávající technické infrastruktury budou řešeny 
v dalším stupni PD R 35 D35 

- při návrhu trasy komunikace zohlednit případnou existenci melioračních  
zařízení 
 

 

 

135 

 

 
Z18 
CD-
D22 

 

 

lokalizace koridoru:  severní část řešeného území   

specifické podmínky:  
- koridor pro výstavbu přeložky komunikace I/43 Mladějov – Lanškroun – 

Albrechtice je zařazen v souladu se ZÚR Pardubického kraje (stavba D22)  
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které 

nebudou součásti konečné trasy komunikace, budou v následné změně 
územního plánu bez náhrady zrušeny a převedeny zpět do ploch původního 
využití 

- křížení koridoru Z18 CD-D22  s NRBK K93, lesními pozemky, železniční tratí 
č.262, místními a účelovými komunikacemi a s trasami stávající technické 
infrastruktury budou řešeny v dalším stupni PD I/43 

- při návrhu trasy komunikace zohlednit případnou existenci melioračních  
zařízení 
 

 

36 

 

 
 
 
 

 
číslo 

 

 
   podmínky využití plochy 
 

 
výměra 
   (ha)  

TO – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
 

 
P10 

 

 

lokalizace: západně od kostela sv. Jiří v Kunčině, prostor bývalé skládky  

 

dopravní napojení:  

- přístup z místní komunikace  

 

specifické podmínky:  

- lokalita pro zřízení kompostárny nebo separačního dvora  

- podél západního a východního okraje vymezena plocha pro ochrannou  

a izolační zeleň (ZO) 

- nutno zajistit ochranu spodních vod dle platné legislativy 

 

 

 

 

 

0,3376 
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3.3  Systém sídelní zeleně 
 

■územní plán vymezuje stávající plochu „veřejné zeleně“ (ZV), a to v návaznosti na západní 
stranu  kostela sv. Rocha v Nové Vsi    
 

■ostatní významné plochy veřejné zeleně jsou součástí ploch veřejných prostranství (PV)  
 

■součástí systému sídelní zeleně jsou i plochy, které jsou v územním plánu zahrnuty do 
jiných „funkčních“ ploch. Jedná se zejména o zahrady, které jsou zahrnuty do ploch bydlení a 
o zeleň, která je součástí ploch občanské vybavenosti  
 

■některé plochy zeleně v zastavěném území nebo jeho bezprostřední návaznosti jsou 
vymezeny samostatně; jedná se o:  

- plochy pozemků, které slouží k pěstebním účelům a jejich jiné využití není možné nebo 
žádoucí – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) 

- součást lokálního biokoridoru, procházejícího zastavěným územím – zeleň přírodního 
charakteru (ZP) na rozhraní katastrů Kunčina a Nová Ves u M. Třebové 

 
■ systém sídelní zeleně je propojen se systémem zeleně ve volné krajině: 

- prostřednictvím významných ploch soukromé zeleně, které navazují na hranici 
zastavěného území 

- doprovodnou zelení podél cestní sítě v území 
- plochami doprovodné zeleně podél vodních toků   

 
 
 
 

4.    KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 

INFRASTRUKTURU, VČ. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

 
4.1  Dopravní infrastruktura 

 
Železniční doprava 
 
- stabilizovaná „plocha dopravní infrastruktury – železniční“ (DZ) vymezená územním plánem 
bude respektována (železniční trať č. 262 Česká Třebová – Moravská Třebová), vč. zastávky 
na severním okraji obce      

 
Silniční doprava 
 
- stabilizované „plochy dopravní infrastruktury – silniční“ (DS) vymezené územním plánem 
budou respektovány  
 

- dopravní napojení rozsáhlejších lokalit je obecně nutno řešit prostřednictvím nových místních 
obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdů a MK je 
nutno navrhovat v souladu s ustanovením platných předpisů a norem.  

 
- severně od obce jsou v souladu se ZÚR Pardubického kraje vymezeny koridory 
navrhovaných komunikací: 

- rychlostní silnice R35 dálnice II.tř. D35 (úsek Ostrov – Staré Město)  
- přeložky silnice I/43 Mladějov – Lanškroun – Albrechtice)  
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Pěší a cyklisté 
 
- chodníky pro pěší budou postupně dobudovány podél hlavní komunikace v obci (silnice 
III/36823 Dětřichov – Moravská Třebová) v celém rozsahu zastavěného území  
 
- další chodníky pro pěší budou budovány zejména v souvislosti s postupným zastavěním 
některých rozsáhlejších rozvojových lokalit – v návaznosti na stávající zástavbu. 

 
Doprava v klidu 
 
- řešení dopravy v klidu u rozsáhlejších zastavitelných nebo přestavbových ploch bude 
součástí dokumentací pro navazující řízení;  
 
- dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je obecně nutno 
dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních zařízení a 
občanské vybavenosti 
 
 

 
4.2  Technická infrastruktura 

4.2.1 Vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
-  vodovodní síť v obci je vyhovující  
 
- bude prováděna běžná údržba a potřebná provozní opatření, podle podmínek postupná 
rekonstrukce některých řadů 
- nové rozvody v zastavěném území budou řešeny v rámci veřejných ploch a ploch pro 
dopravu, v rozsáhlejších zastavitelných lokalitách jako součást příslušných funkčních ploch.  
 
Způsob napojení rozvojových ploch:  
- budoucí výstavbu je možno připojit na veřejný vodovod samostatnými přípojkami nebo 
prodloužením hlavního řadu 
 
 

4.2.2 Kanalizace 

 

- odpadní vody: 
- navrhuje se vybudovat novou gravitační splaškovou kanalizaci ( kombinace gravitačních stok 
a výtlačných tras ) s odvodem do kanalizace a ČOV města Moravská Třebová.  

 
- rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných ploch a ploch 
pro dopravu, nebo jako součást příslušných funkčních ploch.  
 
- návrh řešení je v souladu s PRVK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje).  
 
- do doby vybudování centrálního čištění bude likvidace odpadních vod z nemovitostí probíhat 
převážně individuálně (vyvážením z nepropustných jímek, v domovních ČOV, …), nebo v 
obecních ČOV. U nových (i stávajících) jímek legislativně zajistit a dbát na ekologické 
likvidování splašků a kalů (odvozy na určená místa nebo ČOV apod.). V případě výstavby 
vodních děl ( např. ČOV napojené do vodního toku ) je nutno postupovat dle platného vodního 
zákona. Návrh řešení bude odsouhlasen příslušným vodohospodářským orgánem.  
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- dešťové vody: 
- dešťové vody budou přednostně zasakovány, příp. jímány a využívány k zálivce, v případě 
jejich možného smísení se závadnými látkami bude řešeno umístění zařízení k jejich 
zachycení 
 
- není–li možné zasakování, bude řešeno jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou 
kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení 
se závadnými látkami bude řešeno umístění zařízení k jejich zachycení   
 
- v případě potřeby by měl být proveden geologický průzkum, který zhodnotí možnost 
vsakování srážkových vod 
- pro případný odvod dešťových vod bude využita stávající kanalizace.    
 
- z nově zastavovaných ploch bude odvod dešťových vod řešen dle místních podmínek tak, 
aby byl zachován stávající odtokový součinitel z území. 
  
- návrh řešení bude odsouhlasen příslušným vodohospodářským orgánem.  

 

4.2.3 Elektrorozvody 

 
Stávající vedení VVN 400 kV, 2 x VVN 110 kV a VN 22 kV vč. OP jsou stabilizovaná. 
V závislosti na způsobu využití některých rozvojových ploch je možné vedení VN 22 kV 
v dílčím úseku přeložit do nové trasy.   
 
Rozmístění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Pro 
pokrytí případných zvýšených nároků na dodávku el.energie budou některé stávající 
trafostanice přezbrojeny na vyšší výkon. 
 
Nové trafostanice budou v závislosti na požadovaném výkonu zřízeny ve střední části obce a 
na jejím východním okraji - jejich konkrétní situování bude stanoveno v době přípravy 
realizace.    
 
Východně od obce je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje ČR ve znění 
Aktualizace č.1“ vymezen koridor KT1 CT-E15b pro dvojité vedení 400 kV Krasíkov – 
Prosenice v úseku Krasíkov - hranice krajů Pardubický/Olomoucký  

 
 
Podmínky využití koridoru: 
 
přípustné 

- technická infrastruktura včetně souvisejících staveb 
- dosavadní využití území uvnitř koridoru se nemění, do doby rozhodnutí o povolení 

stavby 
 

nepřípustné 
- povolování staveb a činností neslučitelných s převažujícím účelem využití. Provádění 

změn v území koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit budoucí 
umístění stavby (včetně staveb souvisejících), pro kterou je koridor vymezen.  
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4.2.4 Spoje 

Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 
telekomunikačních službách. 
 

4.2.5 Plynovody 

V případě požadavků na připojení (nové i stávající objekty) bude provedeno rozšíření 
rozvodné sítě STL plynovodu dle konkrétního technického řešení. 
  

4.2.6 Odstraňování odpadů 

Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek 
životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými  zákonem. 

  
- ÚP vymezuje přestavbovou plochu P10 západně od kostela sv.Jiří v Kunčině pro zřízení 
kompostárny nebo separačního dvora (TO - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady)  

 
 
 

4.3  Občanské vybavení 
 

- ÚP vymezuje zastavitelnou plochu občanské vybavenosti Z16 ve východní části obce              
( OS - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení)  
 
- ÚP vymezuje přestavbovou plochu občanské vybavenosti P9 ve střední části obce                        
(OH – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední)  
 
- další rozvoj v této oblasti je možný v rámci stávajících funkčních ploch OV, OM, OS 
(občanská vybavenost),  případně i v plochách BV ( plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské ), a to při splnění regulačních a hygienických podmínek.   
 
 
 

4.4  Veřejná prostranství 
 

- ÚP vymezuje rozvojovou plochu P8 pro zřízení veřejného prostranství ve střední části obce              
 
- vymezení veřejného prostranství v rozsáhlejších rozvojových lokalitách pro bydlení (Z9, Z10)  
stanovit v rozsahu dle platné legislativy.  
 
- stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou v obci samostatně vymezena 
(plochy PV), ostatní veřejně přístupné plochy jsou součástí funkčních ploch občanské 
vybavenosti (OM, OV, OS, OH).  
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5.    KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU 

PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

 
 

5.1  Koncepce uspořádání krajiny 
 

 
V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou 
stanoveny podmínky využití v kap. 6.  
 
■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské ( NSPZ )    

■ plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, s jinou specifickou funkcí ( NSZX )    

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

 
- s ohledem na charakter řešeného území nejsou ve volné krajině navrhovány žádné nové 
rozvojové plochy; zastavitelné lokality rozšiřují a doplňují stávající zastavěná území.     
 
- pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní systém 
ekologické stability (ÚSES) 

 
- ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily 
dochovaný krajinný ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny, 
fotovoltaické elektrárny) 

 
- v nezastavěných plochách v krajině nebude umisťováno trvalé oplocení či ohrazení (např. z 
vlastnických důvodů), na zemědělských plochách je možné umístění dočasného pastevního 
ohrazení, v odůvodněných případech oplocení trvalých zemědělských kultur (sady, vinice 
apod.) dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. Na lesních pozemcích 
je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky). 

 
- respektovat krajinné hodnoty území - přírodní památku 1362 Pod skálou, EVL 5534 
Hřebečovský hřbet, plochy vymezených skladebných prvků ÚSES, břehové porosty kolem 
vodotečí a vodních ploch a veškeré ekologicky významné plochy (remízky, plochy a linie 
vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.). 

 
- velké zorněné plochy v západní části řešeného území budou rozčleněny liniemi interakčních 
prvků, biokoridorů a polních cest dle návrhu KPÚ (Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nová 
Ves u Moravské Třebové).  
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5.2   Územní systém ekologické stability – ÚSES  
 

 
Územní plán vymezil skladebné prvky ÚSES - nadregionálního, regionálního a lokálního 
významu. Tyto prvky jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu.  
 
 

                           
NADREGIONÁLNÍ  
ÚSES 

                                   
BIOKORIDORY                           
 

 K 82 ( Boršov, Loučský les – K 80 ) 

K 93 ( Uhersko – K 132 ) – severní větev 

K 93 ( Uhersko – K 132 ) – jižní větev 

 
                           
REGIONÁLNÍ ÚSES 

                                   
BIOCENTRA                               
 

 RBC 445 - Pod červenou horou  

RBC 1745 - Zlatník 

 
                           
LOKÁLNÍ ÚSES 

                                  
BIOKORIDORY 

                               
BIOCENTRA 

 LBK 6 LBC 3 - Větrná 

LBK VII. LBC 5 - Jedlina 

LBK 16 LBC 6 - Strážný vrch 

LBK 17 LBC 7 - Na spáleništi 

LBK 18 LBC 8 - U studny 

LBK 19 LBC 11 - V liščí stezce 

LBK 20 LBC 12 - U lesa 

 LBC 14 - U kunčinský cesty 

 LBC 14 - U mladějovské hranice 

 LBC Konfiskáty I.  

 LBC Konfiskáty II. 

 LBC Kunčinský potok 

 LBC Mokřina 

 LBC Pod Radišovem I. 

 LBC Pod Radišovem II. 

 LBC Smrčina 

 LBC U kapličky 

 LBC U soutoku 

 LBC Za pískama 

V ÚP byla řešena koordinace a návaznost prvků ÚSES na ostatní k.ú. dle dostupných ÚPD: 
- ÚP Dětřichov, ÚPO Mladějov, ÚP Moravská Třebová, ÚPO Rychnov, návrh ÚP Staré Město  
 
V západní části řešeného území bylo respektováno řešení lokálního ÚSES dle návrhu KPÚ 
k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové.  
 



Změna č.1 ÚP KUNČINA – návrh pro opakované VP 

 

71 
03 / 2020 

Podél severní hranice řešeného území byla trasa NRBK K93 vymezena v návaznosti na 
schválený návrh KPÚ k.ú. Mladějov na Moravě, podél východní hranice v koordinaci s KPÚ 
v k.ú. Radišov.  
 
Jižní větev K93 prochází jižně a západně od Nové Vsi, a dále podél Hraničního a Kunčinského 
potoka až po LBC „U Sušic“. 
 
Kromě vlastní osy jsou součástí NRBK stabilní segmenty krajiny, které mají charakter přírodě 
blízkých společenstev – remízy, meze, trvale zatravněné pozemky, a to v rozsahu ochranné 
zóny.   
 
Ochranná zóna NRBK zahrnuje celé řešené území s výjimkou zastavěného a zastavitelného 
území a významnějších proluk v zastavěném území.   
 
(koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, č.autorizace ČKA -01 772).  
 
 

 
5.3   Prostupnost krajiny  

 
- prostupnost krajiny zajistit zachováním funkční sítě polních a lesních cest, které umožňují 
přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost 
řešeného území.  
 
- realizovat rozšíření cestní sítě v souladu se zpracovaným návrhem KPÚ k.ú. Nová Ves u 
Moravské Třebové  
 
 
 

5.4   Protierozní opatření  
 
- ÚP nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření.  
 
- účinky eroze rozsáhlých nečleněných a intenzivně využívaných zemědělských ploch budou 
snižovány rozčleněním těchto ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél 
účelových komunikací, vodotečí apod. dle návrhu KPÚ k.ú. Nová Ves u Moravské Třebové – 
návrh biokoridorů a obnova polních cest s doprovodnou liniovou zelení (interakční prvky) a 
zpracovaných JPÚ v k.ú. Kunčina. 
 
uplatňování obecných protierozních opatření:  
 
- využití agrotechnických a organizačních opatření, které u rizikových ploch zkrátí období bez 
souvislého rostlinného krytu  
 
- vlastníci pozemku jsou v souladu s platnou legislativou povinni zajistit, aby nedocházelo ke 
zhoršování odtokových poměrů, k odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování 
retenční schopnosti krajiny 
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5.5   Protipovodňová opatření  
 
- pro toky v řešeném území není hranice inundačního (záplavového) území Q100 stanovena. 

 
- obecná opatření pro zvýšení retence území:  

- revitalizace vodních toků a ploch 
- v blízkosti vodních toků zachovat co největší podíl nezpevněných ploch a odvodnění   
  území navrhovat tak, aby se výrazně neměnily odtokové poměry  
- podél vodních toků v území zachovat dle místních podmínek volně přístupný    
  zatravněný pruh v minimální šířce 6 m od břehové čáry, z důvodů údržby a čištění. 
 
 
 

5.6   Rekreace  
 
- v ÚP nejsou vymezeny žádné stabilizované ani návrhové plochy rekreace  
 
- rekreační využívání krajiny je podpořeno požadavkem na zachování funkční sítě polních a 
lesních cest, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky a návrhem na doplnění cestní sítě 
dle projektu KPÚ 
 
 

5.7   Dobývání nerostů   
 
 
- respektovat stávající plochy pro dobývání nerostů při západní hranici řešeného území: 
 

- CHLÚ (chráněné ložiskové území) Nová Ves u Moravské Třebové, č.12910000 
- ložisko nerostných surovin – výhradní ložisko jílů Nová Ves u Moravské Třebové –   
  Barbora č.3129100  

 
- respektovat poddolovaná a sesuvná území vyznačená ve výkresové části odůvodnění ÚP 
(výkres B2.1) 
 
 
- v územním plánu nejsou navrženy žádné nové plochy pro dobývání ložisek nerostů nebo 
ploch pro jeho technické zajištění. 
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6.    STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNI VYUŽITÍ), 

POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 

STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( například výškové 

regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách ) 

 
V řešeném území byly vyznačeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení:   - v bytových domech  ( BH ) 

- v rodinných domech - venkovské  ( BV ) 
 
■ plochy občanského vybavení:  

- veřejná infrastruktura  ( OV ) 
- komerční zařízení malá a střední  ( OM ) 
- tělovýchovná a sportovní zařízení ( OS ) 
- hřbitovy ( OH ) 

 
■ plochy dopravní infrastruktury:  

- silniční  ( DS ) 
- železniční ( DZ ) 
- se specifickým využitím ( DX ) 

 
■ plochy technické infrastruktury:  

- inženýrské sítě  ( TI ) 
- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady ( TO ) 

 
■ plochy výroby a skladování:  

- lehký průmysl ( VL ) 
- skladování ( VK ) 
- se specifickým využitím ( VX ) 

■ plochy smíšené výrobní  ( VS ) 
 
■ plochy veřejných prostranství:   

- veřejná prostranství ( PV ) 
- veřejná zeleň ( ZV ) 

 
■ plochy zeleně:   - soukromé a vyhrazené ( ZS )             

- ochranné a izolační ( ZO )         
- přírodního charakteru ( ZP )     

 
■ plochy vodní a vodohospodářské ( W ) 
 
■ plochy zemědělské  ( NZ ) 
 
■ plochy lesní  ( NL ) 
 
■ plochy přírodní  ( NP )    
 
■ plochy smíšené nezastavěného území:  

- přírodní, zemědělské ( NSPZ )    
- zemědělské, s jinou specifickou funkcí ( NSZX )    
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Stanovení podmínek pro využití ploch : 

 
 

BH – plochy bydlení – v bytových domech   

 
A - hlavní využití: 
plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 

lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící funkci 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) vodní plochy a toky 
10) informační, propagační a reklamní stavby 
11) pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní 

opatření apod.);  
 

 
nepřípustné : 

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 
prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu, výrobní služby a pro intenzivní zemědělskou 
výrobu s negativními vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 

3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré další stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu 
platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)  

 
Podmínky prostorového uspořádání:  

    - výškovou hladinu (podlažnost) stávajícího objektu bytového domu nelze zvyšovat  
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BV – plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské 

 
A - hlavní využití: 
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) stavby a plochy individuálního bydlení se zahradami a hospodářským zázemím 
2) stavby a plochy zemědělských usedlostí - tzn. bydlení s obytnými a hospodářskými 

stavbami pro samozásobení či zemědělskou malovýrobu, popř. provozování 
agroturistiky  

3) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení (chalupy)  
4) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, obecní a 

státní správu, malá ubytovací zařízení, služby nevýrobního charakteru                      
a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území nerušící rodinné 
bydlení (ve smyslu platné legislativy) 

5) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
6) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
8) dopravní plochy a zařízení 
9) zeleň liniová a plošná 
10) vodní plochy a toky 
11) dětská hřiště 
12) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby (ve smyslu platné legislativy 

– viz. odůvodnění ÚP) 
13) informační, propagační a reklamní stavby 
14) pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní 

opatření apod.);  
 

 
 
nepřípustné :  

1) výstavba nebo zřizování bytových domů nebo ubytoven 
2) stavby a plochy pro výrobu (smíšenou, zemědělskou,…) a podnikatelské aktivity s 

negativními vlivy na životní a obytné prostředí, ve smyslu platné legislativy, viz 
odůvodnění ÚP. 

3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

7) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama 
obce a tvořilo konkurenci historickým dominantám  

8) velkoplošné reklamní panely  
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OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

 
 
A – 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 (dle platné legislativy - viz. stavební zákon). 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná 
8) informační a reklamní zařízení 

 
podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení 
2) zařízení drobné výroby a řemesel v případě, že nebude vykazovat vlivy rušící nad 

míru přípustnou své okolí (ve smyslu platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)  

 
nepřípustné: 

1) bytová výstavba 
2) objekty a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

 
 

OM – plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

 
A – hlavní využití: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro obchodní prodej, 
ubytování, stravování, služby 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) objekty pro maloprodej, služby, ubytování a stravování 
3) společenská centra – zábavní a kulturní 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) související plochy a objekty pro skladování 
6) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
8) zeleň liniová a plošná 
9) informační a reklamní zařízení 

 
podmínečně přípustné: 

1) bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení nebo služební        
byty  

2) zařízení drobné výroby a řemesel v případě, že nebude vykazovat vlivy rušící nad 
míru přípustnou své okolí (ve smyslu platné legislativy - viz odůvodnění ÚP)  
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nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední     

        plochy pro bydlení  
3) objekty a plochy výroby  

 
 
 
 
 

OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A - hlavní využití: 
plochy pro tělovýchovu a sport  

 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy, zařízení a vybavení pro sport a rekreaci 
2) vybavení sociální a hygienické  
3) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
4) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
5) zeleň liniová a plošná  
6) vodní plochy a toky 
7) veřejné stravování pro obsluhu území 
8) byty služební a majitelů zařízení 
9) občanská vybavenost související s hlavní funkcí 

 
nepřípustné: 

1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost nesouvisející s hlavní funkcí 
3) objekty výroby a skladování, řemeslnické provozy 

 
 

OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy   

 
 

A – hlavní využití: 
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť  

 
B - funkční využití: 

 
přípustné : 

1)  plocha hřbitova vč. příslušných staveb a dopravních ploch 
2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci  
3)  zeleň liniová a plošná                  
4)  trasy liniové technické  vybavenosti 

 
nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené jako přípustné 
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DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 

 
A - hlavní využití : 
plochy a koridory silniční dopravy  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 
 

2) plochy dálnic, rychlostních komunikací, silnic I.-III.tř., místních a obslužných 
komunikací, včetně souvisejících ploch ( náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, 
doprovodná zeleň ) 

3) plochy dopravy v klidu 
4) zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření 
5) městský mobiliář a drobná architektura 
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavby a plochy nezbytné k obsluze území  
8) vodní plochy a toky 
9) liniové stavby a plochy technického vybavení 
 

nepřípustné : 

1) činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

 

 

 

DZ – plochy dopravní infrastruktury – železniční  

 
 
A - hlavní využití: 
plochy a koridory železniční dopravy  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití 
2) zeleň liniová a plošná  
3) liniové stavby a plochy technického vybavení 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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DX – plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím 

 
A - hlavní využití : 
plochy a koridory silniční dopravy – tunelový úsek 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 
 

2) plochy dálnice D35, rychlostní komunikace R35 vedené v tunelu včetně 
souvisejících staveb ( náspy, zářezy, opěrné zdi ) 

3) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES  
5) stávající vodní plochy a toky 
6) účelové komunikace a manipulační plochy 
7) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
8) naučné stezky 
9) dočasné oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky) 
10) stavby a plochy nezbytné k obsluze území  
11) liniové stavby a plochy technického vybavení 
 

nepřípustné : 
1) veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné a narušující hlavní využití 

 
 
 

TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 

 
A - hlavní využití: 
plochy, trasy a objekty technické infrastruktury  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a objekty technického vybavení ( trafostanice, regulační stanice,  
 výměníky, čistírny a úpravny vod apod. ) 

2) plochy a trasy pro vedení inž. sítí a komunikací  
3) plochy dopravy a manipulační plochy  
4) odstavná stání  
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu objektů, sítí a komunikací 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené jako přípustné 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č.1 ÚP KUNČINA – návrh pro opakované VP 

 

80 
03 / 2020 

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

 
 

A - hlavní využití: 
plochy pro zřízení kompostárny nebo separačního dvora  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy nezbytné k obsluze území 
2) plochy dopravy nezbytné k obsluze území 
3) terénní úpravy a zařízení, související s hlavním využitím 
4) plochy a trasy technické vybavenosti 
5) zeleň liniová a plošná  

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby a plochy neuvedené jako přípustné 
 

 
 

VL  - plochy výroby a skladování – lehký průmysl   

 
A – hlavní využití: 
plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, kde negativní vliv nad mez přípustnou 
nepřekračuje hranice areálu. 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) výrobní a skladové areály 
2) příslušné plochy dopravy, odstavná stání a garáže 
3) liniové stavby a plochy technického vybavení 
4) zeleň liniová a plošná 
5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
7) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) bytová výstavba nebo byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavní činností 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) - s ohledem na stávající i navrhované plochy pro 
bydlení 

5) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama 
obce a tvořilo konkurenci historickým dominantám.  
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VK  - plochy výroby a skladování – skladování   

 
A – hlavní využití: 
obecně - plochy skladování bez výrobní činnosti  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy a objekty skladování   
2) dopravní plochy, odstavná místa a garáže 
3) technická infrastruktura 
4) zeleň liniová a plošná  
5) vodní plochy a toky 
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
8) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavní činností 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) - s ohledem na stávající plochy pro bydlení a 
rekreaci  

 
 

VX  - plochy výroby a skladování – se specifickým využitím   

 
A – hlavní využití: 
výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje – bioplynová stanice 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) manipulační a skladové prostory sloužící výrobě el. energie 
2) plochy související technické a dopravní infrastruktury 
3) zeleň liniová a plošná 

 
nepřípustné: 

1) veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné  
 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

1) přípustná výška objektů je 8 m 
2) koeficient zastavění – max. 80% z celkové plochy 
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VS  - plochy smíšené výrobní  

 
A - hlavní využití: 
plochy výroby, řemesel a skladování, výrobní i nevýrobní služby, plochy dopravní a technické 
infrastruktury  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) výroba, služby, řemesla, sklady, administrativa 
2) dopravní plochy, odstavná stání a garáže 
3) technická infrastruktura 
4) zahradnictví, zeleň liniová a plošná  
5) vodní plochy a toky 
6) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
7) plochy pro výrobu el. energie z alternativních zdrojů (fotovoltaika, bioodpad) 
8) plochy pro manipulaci s bioodpady 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 
1) bytová výstavba, byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti, nesouvisející s hlavní činností 
3) plochy rekreace a sportu 
4) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve smyslu platné 
legislativy, viz odůvodnění ÚP) – zejména s ohledem na navazující stávající i 
navrhované plochy pro bydlení.  

5) veškeré stavby, jejichž hmotové řešení by nevhodně narušovalo tradiční panorama 
obce a tvořilo konkurenci historickým dominantám.  

 

PV – plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství 

 
A – hlavní využití: 
plochy, které jsou veřejně přístupné a mají významnou prostorotvornou nebo komunikační 
funkci  
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) veřejná prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy a dopravy v klidu 
3) mobiliář a drobná architektura 
4) zeleň liniová a plošná  
5) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy  
6) vodní plochy a toky 
7) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
 

podmínečně přípustné: 

1) zařízení a aktivity, např. altány, veřejná WC, občerstvení s venkovním posezením, 
tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a charakterem odpovídají 
významu území 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné 
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ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

 
 

A - hlavní využití: 
plochy parkově upravené zeleně přístupné veřejnosti  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná architektura 
2) pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) trasy liniové technické vybavenosti 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  

 
A – hlavní využití: 
plochy soukromé zeleně v zastavěném území nebo v jeho návaznosti; zejména zahrady, které 
nejsou součástí jiných typů ploch   
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) louky, pastviny, sady a zahrady  
2) stavby, terénní úpravy a zařízení, související s hlavním využitím, nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení 
3) vodní plochy a toky 
4) liniové trasy technické vybavenosti  
 

nepřípustné : 
1) veškeré využití neuvedené výše jako přípustné 

 
 

 

ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační 

 
 

A - hlavní využití: 
plochy ochranné a izolační zeleně  

 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace 
2) trasy liniové technické vybavenosti 

 
nepřípustné : 

1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 
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ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru                 

 
A - hlavní využití : 
plochy zeleně v zast. území udržované v přírodě blízkém stavu - pro průchod prvků ÚSES  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES  
2) komunikace pěší, cyklistické 
3) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
4) vodní plochy a toky 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

 
A - hlavní využití: 
vodní toky a nádrže, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, které plní funkce 
vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany přírody a krajiny 

2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby a činnosti, pokud nejsou uvedeny jako přípustné       
 
 
  

NZ - plochy zemědělské  

 
A - hlavní využití : 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) související obslužné a manipulační plochy 
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3) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 
hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 

4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 
protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 

5) vodní plochy a toky 
6) zeleň krajinná, liniová i plošná 
7) komunikace pěší, cyklistické a účelové 
8) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
9) informační, propagační a reklamní zařízení 
10) naučné stezky 
11) dočasné pastevní ohrazení 

 
podmínečně přípustné: 

1) plochy pro zalesnění s podmínkou rozsahu do 1ha a s tím, že nebude narušena 
ekologická diverzita 

2) trvalé oplocení či ohrazení zemědělských kultur - sady, vinice - dle podmínek 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny 

 
nepřípustné: 

1) veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné 
2) realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný ráz, zvláště pak 

objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny) 
3) trvalé oplocení či ohrazení pozemků zemědělských kultur – orná půda, TTP 

 
 
 

NL - plochy lesní 

 
A - hlavní využití : 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES  
3) stávající vodní plochy a toky 
4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření *) 
5) účelové komunikace a manipulační plochy *)  
6) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení *) 
7) naučné stezky 
8) dočasné oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky) 

 
podmínečně přípustné: 

1) menší vodní nádrže, v případě, že jejich využití bude extenzivní. Záměr bude   
      posuzován individuálně s ohledem na podmínky navrhované lokality a existenci   
      lokality v CHLÚ *) 
2) *) v chráněném ložiskovém území smí být zřizovány stavby a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pouze pokud k takové činnosti jsou 
splněny další, horním zákonem stanovené podmínky. 

 
nepřípustné: 

1) veškeré činnosti neuvedené výše jako přípustné nebo podmínečně přípustné 
2) větrné nebo fotovoltaické elektrárny 
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NP - plochy přírodní 

 
A - hlavní využití: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy                       
( EVL, ÚSES – biocentra ) apod.  
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES 
2) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
3) vodní plochy a toky  
4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření  *) 
5) komunikace pěší, cyklistické a účelové *) 
6) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení *) 
7) naučné stezky 
8) dočasné oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky) 

 
podmínečně přípustné: 

1) *) v chráněném ložiskovém území smí být zřizovány stavby a zařízení, které 
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pouze pokud k takové činnosti jsou 
splněny další, horním zákonem stanovené podmínky. 

 
nepřípustné: 

1)  veškeré aktivity neuvedené výše jako přípustné 
2)  jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo   
      územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich 
3) větrné nebo fotovoltaické elektrárny 
  
 
 

NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 

 
A - hlavní využití : 
plochy s možnou kombinací funkcí přírodní a ploch pro zemědělskou produkci   
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná a liniová vč. prvků ÚSES ( biokoridory, a interakční prvky ) 
3) ovocné sady 
4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,   
      protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
5) přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné              

        a manipulační plochy 
6) komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky  
7) liniové trasy a nezbytné plochy technického vybavení 
8) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující   
      definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona 
9)  dočasné pastevní ohrazení 
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podmínečně přípustné: 

1) plochy pro zalesnění s podmínkou rozsahu do 1ha a s tím, že nebude narušena 
ekologická diverzita 

2) trvalé oplocení či ohrazení zemědělských kultur - sady, vinice - dle podmínek 
stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmínečně přípustné 
2) realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný ráz, zvláště pak 

objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny,) 
3)  trvalé oplocení či ohrazení pozemků zemědělských kultur – orná půda, TTP 
 

 
 

 

NSzx – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, s jinou   
             specifickou funkcí 

 
A - hlavní využití : 
zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
 
B - funkční využití: 

 
přípustné: 

1) výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje - fotovoltaická elektrárna 
2) zeleň krajinná a liniová  
3) ovocné sady 
4) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,   
      protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
5) přístupové a účelové komunikace, polní cesty, zemědělské, obslužné              

a manipulační plochy 
6) komunikace pěší, cyklistické, naučné stezky  
7) nezbytné plochy a liniové trasy technického vybavení 
8) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce vyhovující   

definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného zákona 
9) dočasné pastevní ohrazení 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné nebo podmínečně přípustné 
2) realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný ráz, zvláště pak 

objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny) 
3) trvalé oplocení či ohrazení pozemků zemědělských kultur (orná půda, TTP) 
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7.    VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTÍ 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM           
A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanační území nejsou 
vymezeny. 
 
Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření (zakresleno ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – č. A 2.4), 
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 
 
 
 
 
veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura 

                           
OZNAČENÍ 

                                             
POPIS  

                                                                              
ROZSAH   

                             

VD 1 

koridor pro rychlostní 

komunikaci R 35  

dálnici II.tř. D35 

v rozsahu lokality Z17 koridoru CD-D01 

 

 

VD 2 

koridor pro přeložku 

silnice I/43 

 

v rozsahu lokality Z18 koridoru CD-D22 

 

 
 
veřejně prospěšná opatření - ÚSES 

                           
OZNAČENÍ 

                                                                                                                          
POPIS                                                                               

                             

VU1 

                                                                                                                 

založení prvků systému ekologické stability – nadregionální biokoridor         

K 93 Uhersko – K132 

  

                             

VU2 

                                                                                                                 

založení prvků systému ekologické stability – nadregionální biokoridor         

K82 Boršov, Loučský les – K80  

  

 
technická infrastruktura 

                           
OZNAČENÍ 

                                              
POPIS  

                                                                              
ROZSAH   

                            

VT1  

 

dvojité vedení 400 kV Krasíkov – Prosenice v 

úseku Krasíkov - hranice krajů Pardubický / 

Olomoucký 

 

v rozsahu koridoru KT1  

CT-E15b 
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8.    VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 

PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU K.Ú. A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ 
PODLE § 8 § 5 ODST.1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

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

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

 
V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření. 

 

10.    VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ   

 
V územním plánu je navržena plocha územní rezervy (koridor) pro situování průplavu D – O – 
L, ozn. R1, v souladu se ZÚR Pardubického kraje.   
 
Dosavadní využití území uvnitř koridoru se nemění, do doby rozhodnutí o povolení stavby.  
 
Provádění změn v území koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit 
budoucí umístění stavby (včetně staveb souvisejících), pro kterou je koridor vymezen. 
 
 
 

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

 
- textová část územního plánu ……………………………..….obsahuje  39 stran 
 
- grafická část: 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a výkres koncepce technické infrastruktury                                                     
 – vodní hospodářství 1 :  5 000 
A2.3b výkres koncepce technické infrastruktury                                                        
  – energetika, telekomunikace 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 :  5 000         
 
 
B2.1 Koordinační výkres  1 : 5 000 
 
Výkresová část je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list 
pro každý uvedený výkres. 
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12.    SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Kunčina, 
pozbývá platnosti Územní plán obce Kunčina, schválený zastupitelstvem obce Kunčina dne 
08.08.2002 a Obecně závazná vyhláška obce Kunčina č. 1/2002 o závazných částech 
územního plánu obce Kunčina, která nabyla účinnosti dne 01.09.2002.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUČENÍ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  ………..……………………………….….      ………………..……………………………. 
             Bc. Miroslav Kubín                                                              Martin Voráč 

        starosta obce            místostarosta obce 
 


