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Změna č. 3 Územního plánu Zdobnice – textová část
Územní plán Zdobnice vydaný dne 11. 6. 2009 (nabytí účinnosti 29. 6. 2009) a změněný Změnou
č. 1 Územního plánu Zdobnice vydanou dne 9. 3. 2011(nabytí účinnosti 24. 3. 2011) se doplňuje, resp.
mění Změnou č. 3 Územního plánu Zdobnice (dále jen Změna č. 3). V bodech výrokové části textu
Územního plánu Zdobnice, které nejsou zmiňovány, nedochází k žádným změnám.
Změnou č. 1 se v kapitole „3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, podkapitole „3.2 Vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a ploch územních rezerv“, oddílu „3.2.1. Zastavitelné plochy“, tabulce
zastavitelných ploch, oddílu „SO – plochy smíšené obytné“ doplňuje řádek:
I.Č.

katastrální území

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

SO - plochy smíšené obytné
Velká
2.20
Zdobnice

další podmínky využití území

SO plocha pod chatou Jitřenka
- obsluha území ze silnice III/3109
- respektovat a nenarušit dominantní postavení blízkého kostela
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- v lokalitě je možno realizovat max. 2 objekty hlavní které budou
situovány při silnici III. třídy, výšková hladina zástavby max. 1 NP +
podkroví
- koeficient zastavění max. 0,09
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat koridor K5 pro kanalizaci v severní části lokality
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY č. 3 A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Řešení Změny č. 3 obsahuje 1 stranu textu formátu A4. Součástí Změny č. 3 je „Výkres
základního členění území“ a „Hlavní výkres“ – výřezy v měřítku 1:5000.

Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice – textová část
Textová část Územního plánu Zdobnice s vyznačením změn je Přílohou č. 1 Odůvodnění Změny č. 3.
Úvod - zkratky využívané v textových částech Změny č. 3
Seznam použitých zkratek
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
CHKO - chráněná krajinná oblast
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
k.ú. - katastrální území
LBC, RBC - lokální, regionální biocentrum
LBK, RBK – lokální a regionální biokoridor
OP - ochranné pásmo
ORP - obec s rozšířenou působností
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1
RD - rodinný dům
RURÚ - Rozbor udržitelného rozvoje území
ř.ú. - řešené území
ÚAN - území s archeologickými nálezy
ÚP - územní plán
ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚAP - územně analytické podklady
VKP - významný krajinný prvek
VPO, VPS - veřejně prospěšná opatření, stavby
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR - Zásady územního rozvoje
Užívané kódy ploch s rozdílným způsobem využití:
SO - plochy smíšené obytné
K – plochy krajinné zeleně
RH - plochy rekreace hromadné

A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP.
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A1) Postup při pořízení změny územního plánu
O pořízení Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice rozhodlo zastupitelstvo obce Zdobnice na
svém zasedání dne 22. 5. 2017 usnesením č. 3/2017/45.1. Určeným zastupitelem byl jmenován
starosta obce Zdobnice Petr Novotný.
Projektantem Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice je firma Regio, projektový atelier s.r.o.
Pořizovatelem Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice je Obecní úřad Zdobnice; smlouva o
zajištění odborné spolupráce při pořizovatelské činnosti ve smyslu § 6 odst. 2. a § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, byla uzavřena s firmou
Regio, projektový atelier s.r.o. disponující osvědčením o zvláštní odborné způsobilosti ve věcech
územního plánování (smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Zdobnice č. 3/2017/45.2
ze dne 6. 5. 2017).
Pořizování Změny č. 3 bylo započato zpracováním návrhu zadání. Návrh zadání byl vypracován
ve smyslu § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Předmětem Změny č. 3
Územního plánu Zdobnice je pouze změna funkce, resp. ploch s rozdílným způsobem využití u parc.
č. 1084/1 k.ú. Velká Zdobnice ze stávající plochy hromadné rekreace RH a parc. č. 1082/1 k. ú. Velká
Zdobnice ze stávající plochy krajinné zeleně na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou SO - byl
řešen v pořizované a prozatím nedokončené Změně č. 2 Územního plánu Zdobnice jako zastavitelná
plocha č. 2.20 SO.
Návrh zadání Změny č. 3 byl jednotlivě zaslán příslušným dotčeným orgánům, sousedním
obcím a Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. K veřejnému nahlédnutí byl vystaven na obecním
úřadu a na internetové adrese obce Zdobnice od 20. 6. 2017 do 19. 7. 2017. Do 15 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit připomínky (veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 19. 6.
2017), do 30 dnů po obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatnit své požadavky na obsah Změny č. 3, ve stejné lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný
úřad uplatnit stanovisko, zda má být návrh Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty sousední obce.
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručil také příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a
příslušnému úřadu stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V průběhu projednávání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice bylo dotčeným
orgánem, OŽPZ KrÚ KHk vydáno stanovisko, ve kterém je uvedeno, DO nepožaduje vyhodnocení
vlivů Změny č. 3 na životní prostředí. Zadání Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice bylo schváleno
zastupitelstvem obce Zdobnice dne 7. 8. 2017.
Podle schváleného zadání byl v srpnu 2017 zpracován návrh Změny č. 3 Územního plánu
Zdobnice, který byl vypracován společností REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové,
projektantka Ing. arch. Jana Šejvlová (IČ 260 02 337, autorizace ČKA 02 778). Návrh Změny č. 3 byl
projednán v souladu s požadavky § 50 stavebního zákona. Společné jednání s dotčenými orgány se
konalo 11. 9. 2017, dokumentace návrhu Změny č. 3 byla zveřejněna od 10. 8. 2017 do 11. 10. 2017
na webových stránkách obce Zdobnice.
Pořizovatel požádal o stanovisko krajský úřad dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Ve
stanovisku vydaném dle § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 16. 10. 2017 pod č.j. KUKHK31153/UP/2017/Sm je uvedeno: Na základě posouzení předloženého návrhu změny č. 3 územního
plánu Zdobnice, podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, tedy z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu tímto sděluje, že neshledal takové nedostatky, které by
neumožňovaly přistoupit k řízení o změně č. 3 územního plánu Zdobnice, dle ustanovení § 52
stavebního zákona“.
Po společném jednání byla pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocena
obdržená stanoviska dotčených orgánů, připomínky nebyly uplatněny. Řešení Změny č. 3 nebylo
nutno na základě výsledků projednání žádným způsobem upravovat. Dokumentace Změny č. 3 byla
tedy připravena pro fázi řízení o návrhu změny dle § 52 stavebního zákona.
Pořizovatel oznámil dne 18. 10. 2017 konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3. K tomu
byl upravený a posouzený návrh Změny č. 3 zveřejněn na webových stránkách obce Zdobnice,
veřejné projednání bylo svoláno na 22. 11. 2017. V průběhu veřejného projednání, resp. v zákonné
lhůtě 7 dnů po konání veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky ani námitky. Patrně
z důvodu, že po společném jednání nedošlo k žádné úpravě řešení Změny č. 3 ÚP Zdobnice,
pořizovatel neobdržel v průběhu veřejného projednání žádná stanoviska DO. Vzhledem ke
skutečnosti, že v průběhu pořízení Změny č. 3 nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky (jak ve
fázi projednání dle § 50, tak ve fázi projednání dle § 52 stavebního zákona), nebylo nutno DO obesílat
s návrhem vyhodnocení námitek a připomínek. Zároveň pořizovatel neobdržel žádné připomínky ze
strany sousedních obcí.
Po přezkumu návrhu Změny č. 3 dle § 53 (viz příslušné kapitoly Odůvodnění Změny č. 3) byl
návrh Změny č. 3 předložen zastupitelstvu obce Zdobnice k vydání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 3 s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného
území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních
právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a se

stanoviskem nadřízeného orgánu, a dospěl k závěru, že Změna č. 3 je v souladu s výše uvedeným.
Podrobněji je přezkoumání souladu uvedeno v jednotlivých kapitolách textu Odůvodnění Změny č. 3.
Návrh Změny č. 3 byl pořizován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb. (stavební
zákon) resp. § 50, o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti stavebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
v platném znění a v souladu se zadáním. Proces pořízení Změny č. 3 jednotlivých etap byl prováděn
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
A2) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Změna č. 3 byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jeho
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platných zněních.

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
B 1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Změna č. 3 je vypracována v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č. 1. Dle tohoto dokumentu nejsou na řešené území kladeny speciální požadavky
vyplývající z navržených koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury. Změna č. 3 respektuje
obecné zásady PÚR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů.
Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území ze schválené PÚR naplňuje předmětná Změna č. 3 zejména body 14, 14a, 16, 18, 19 a
20a.
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů – řešení Změny č. 3 klade důraz na ochranu historicky založené
urbanistické struktury sídla, do níž je zastavitelná plocha přirozeně včleňována, za účelem ochrany
přírodních a kulturních hodnot jsou pro využití lokality stanoveny podmínky prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu;
(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 – Změna
č. 3 je částečně řešena v rámci zastavěného území a významněji nezasahuje do krajinného zázemí
obce;
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a

koridorů vymezených v PÚR ČR - při vymezování návrhové plochy byl Změnou č. 3 prověřen vliv řešení
na urbanistickou strukturu sídla, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu;
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost – řešení Změny č. 3
vytváří předpoklady pro optimální rozvoj venkovské oblasti;
(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 – zastavitelná plocha je vymezena Změnou č. 3 z větší části
v rámci zastavěného území sídla Velká Zdobnice, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro účelné využití
zastavěného území;
(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 zastavitelná plocha je Změnou č. 3 vymezena z větší části v rámci zastavěného území sídla Velká
Zdobnice, není narušeno krajinné zázemí obce;
Ostatní priority – netýká se řešení Změny č.3.
Přezkum souladu návrhu Změny č. 3 s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č.1 dle § 53 odst. 4: Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že návrh Změny č. 3 respektuje
PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.

B 2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Změna č. 3 respektuje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydané Usnesením
zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/22/1564/2011 ze dne 8. 9. 2011 s nabytím účinnosti ke dni
16. 11. 2011 (ZÚR). Dle ZÚR území Zdobnice leží ve specifické oblasti Orlické hory NSO2 a na území
obce se nachází biocentra regionálního významu 498 Liberské údolí, 510 Pod Homolí a 504 Bukový –
Mezina – Polanka, resp. prochází jím nadregionální biokoridory K 80 MB a K80 H. Je zohledněno
zařazení území obce do oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko, podoblasti krajinného rázu 11a – Orlické
hory a 11b – Podorlicko a je respektována poloha obce v krajině lesozemědělské a částečně v krajině
lesní.
Změna č. 3 respektuje zejména následující obecnou prioritu územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území ze ZÚR:
-

vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky vody a
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky
na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení
vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky
rostlé sídelní struktury – Změnou č. 3 je vymezena jedna zastavitelná plocha smíšená obytná
ve Velké Zdobnici;

Ostatní úkoly pro jednotlivé úseky územního plánování (úkoly pro osu NOS2 Specifická oblast
Orlické hory, úkoly pro ochranu migračních tras bioty na (N)RBK a pro ochranu typů biochor
vyskytujících se na území obce na RBC, úkoly pro ochranu přírodních hodnot, úkoly pro ochranu a
rozvoj civilizačních hodnot u územního plánování, struktury osídlení, cestovního ruchu a rekreace,
úkoly pro ekonomickou základnu, úkoly pro shodné typy krajiny a pro koordinaci územně plánovací
činnosti při respektování principů a podmínek stanovených ve vyhodnocení vlivů těchto zásad na
životní prostředí – Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů
na životní prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010 – včetně opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení) jsou prověřovány a zapracovány v rámci pořizované
Změny č. 2 ÚP Zdobnice (ve fázi po společném jednání s dotčenými orgány, je požádáno o stanovisko
dle § 50, odst. 7 stavebního zákona). S ohledem na rozsah Změny č. 3 řešená lokalita Změny není
v rozporu s výše uvedenými požadavky.

Přezkum souladu návrhu Změny č. 3 s dokumentací vydanou krajem pořizovatelem dle § 53
odst. 4: Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že návrh Změny č. 3 respektuje ZÚR
Královéhradeckého kraje.
B 3) Vyhodnocení souladu s územím navazujících obcí a širších vztahů
Řešení Změny č. 3 nemá žádný vliv na území sousedních obcí. Ze Studie územních dopadů
rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou neplynou pro řešení Změny č. 3,
jejímž předmětem je změna využití konkrétní lokality v centru Zdobnice, žádné požadavky.

C) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ – KRATŠÍ VERZE
Změna č. 3 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích (cíle územního plánování § 18 odst. 1 stavebního zákona) –
Změnou č. 3 je vymezována jedna zastavitelná plocha, která je z větší části vymezena v rámci
zastavěného území sídla Zdobnice, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro účelné využití zastavěného
území. Řešení Změny č. 3 tak pouze doplňuje urbanistickou koncepci obce Zdobnice, stanovenou
platným ÚP Zdobnice.
Změna č. 3 je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot
území včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování § 18 odst. 4 stavebního
zákona) - řešení Změny č. 3 klade důraz na ochranu historicky založené urbanistické struktury sídla,
do níž je zastavitelná plocha přirozeně včleňována, za účelem ochrany přírodních a kulturních hodnot
jsou pro využití lokality stanoveny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu;
Změna č. 3 vychází z posouzení stavu území a dotváří koncepci rozvoje obce (úkoly
územního plánování § 19 stavebního zákona) – Změnou č. 3 je doplňována urbanistická koncepce
stanovená v ÚP Zdobnice.
Přezkum souladu návrhu Změny č. 3 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot a požadavky na ochranu nezastavěného území
pořizovatelem dle § 53 odst. 4: s ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že Změna č. 3 je
v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými stavebním zákonem.

D) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách
Odůvodnění Změny č. 3, zejména pak v kap. F) a H). V procesu pořizování územně plánovací
dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy
podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která
jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že
dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena.
Vyhodnocení po společném jednání s dotčenými orgány:
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Souhlasí a nemají k vymezení zastavitelné plochy ozn.
2.20 žádné připomínky.
Vzato na vědomí

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
(stan. čj. KUKHK-29247/ZP/2017 ze dne 18. 9.
2017)

Neuplatňují žádné připomínky.
Vzato na vědomí

Návrh změny č. 3 ÚP Zdobnice nemůže mít samostatně
ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky
významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013
Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo na
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona.
Vzato na vědomí

ČR – HZS
ÚO Rychnov nad Kněžnou,
Na spravedlnosti 2010
506 01 Rychnov nad Kněžnou

Souhlasné koordinované stanovisko.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Souhlasí.

Obvodní báňský úřad v Trutnově, Horská 5,
Trutnov, 541 01

OBÚ v HK již vydal OÚ Zdobnice vyjádření k návrhu
Změny č. 3 Územního plánu Zdobnice pod čj. SBS
20634/2017/OBÚ-Q9/1, které je stále platné (OBÚ v HK
nemá připomínek k návrhu zadání Změny č. 3 ÚP
Zdobnice)

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
Ministerstvo životního prostředí,
pracoviště Resslova 1229/2a
500 02 Hradec Králové

Ve svodném území obce jsou dvě plochy pro těžbu
radioaktivních surovin. Ve svodném území obce Zdobnice
nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a
nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území.
Vzato na vědomí

Krajská hygienická stanice, územní
pracoviště Rychnov nad Kněžnou,
Jiráskova 1320,
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Souhlasí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství,
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Ochrana ZPF
Uplatňuje podle ust. § 5 odst. 2 zákona ZPF souhlasné
stanovisko, které se týká plochy 2.20 – plochy smíšené
obytné – 0,14 ha – BPEJ 93644 – TTP – V. třída ochrany
ZPF. Výše uvedeným souhlasným stanoviskem je dotčeno
0,14 ha pozemků náležících do zemědělského půdního
fondu. Je jím odsouhlasena plocha, která leží z převážné
většiny uvnitř zastavěného území a jejíž umístěním jsou
dodrženy obecné zásady plošné ochrany zemědělského
půdního fondu dle ust. § 4 zákona ZPF, nenarušuje
organizaci ZPF a je navržena tak, že v případě její
realizace
nevzniknou
nevhodné
proluky
k
obhospodařování okolních zemědělských pozemků.

(stan. čj. KUKHK-30603/ZP/2017 ze dne 5. 10.
2017)

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
Ochrana přírody a krajiny
K předmětnému návrhu zaslal OŽPZ KrÚ KHk samostatné
stanovisko dle ust. §45i zákona pod č.j.: KUKHK29247/ZP/2017 dne 18. 09. 2017 a k návrhu nemá další
připomínky.
Vzato na vědomí

Technická ochrana ŽP
Souhlasí.
Vzato na vědomí
Lesní hospodářství
Žádné připomínky
Vzato na vědomí
AOPK ČR
odd. SCHKO Orlické hory
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
MO ČR – SEKCE EKONOMICKÁ A
MAJETKOVÁ ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH
ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮNEMOVITÉ
INFRASTRUKTURY,
Teplého 1891/C, Pardubice, 530 02

Souhlasí bez připomínek
Vzato na vědomí

Nemají připomínek.
Vzato na vědomí

Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, soulad s PÚR ČR a
ZÚR Královéhradeckého kraje vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 11. 10. 2017 pod
č.j. KUKHK–31153/UP/2017/Sm souhlasné stanovisko. Z výsledků projednání dle § 50 stavebního
zákona nevyplynuly žádné požadavky na úpravu řešení Změny č. 3. V rámci projednání nebyly
uplatněny žádné připomínky jak ze strany sousedních obcí, tak ze strany veřejnosti.
Vyhodnocení po veřejném projednání:
V rámci řízení o Změně č. 3 neobdržel pořizovatele žádná stanoviska DO, zároveň nebyly
uplatněny žádné připomínky jak ze strany sousedních obcí, tak žádné námitky a připomínky ze strany
veřejnosti.
Pořizovatel přezkoumal řešení Změny č. 3 ÚP Zdobnice ve vztahu ke zvláštním předpisům
chráněným dotčenými orgány, které nepodaly v zákonných lhůtách stanoviska a došel k závěru, že
řešení změny není v rozporu s veřejným zájmem hájeným příslušným DO a to jak ve fázi projednání
dle § 50, tak § 52 stavebního zákona, kdy se dotčené orgány vyjadřují pouze k měněným částem
upraveného návrhu ÚP. Pořizovatel po přezkoumání návrhu změny dle § 53, odst. 4 došel k závěru,
že změna je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů.

E) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. vyplývající ze zadání Změny č. 3 schváleného dne 7.
8. 2017 jsou návrhem Změny č. 3 respektovány – viz přehled dále (uspořádání se vztahuje
k jednotlivým požadavkům formulovaným v pokynech); odůvodněny jsou zejména ty prvky změny
územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v pokynech,
resp. byly upřesněny:
ad a1.1) Řešením Změny č. 3 je respektována PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1, zejména
její republikové priority (viz kap. B) Odůvodnění);
ad a1.2) Řešením Změny č. 3 jsou respektovány ZÚR. Dle ZÚR území Zdobnice leží ve
specifické oblasti Orlické hory NSO2 a na území obce se nachází biocentra
regionálního významu 498 Liberské údolí, 510 Pod Homolí a 504 Bukový – Mezina –
Polanka, resp. prochází jím nadregionální biokoridory K 80 MB a K80 H, toto je řešením
Změny č. 3 zohledněno. Dále je Změnou č. 3 zohledněno zařazení území obce do
oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko, podoblasti krajinného rázu 11a – Orlické hory a 11b
– Podorlicko a je respektována poloha obce v krajině lesozemědělské a částečně v

krajině lesní. Řešení Změny č. 3 respektuje zejména bod č. 5 z priorit územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, ostatní úkoly pro jednotlivé
úseky územního plánování (úkoly pro osu NOS2 Specifická oblast Orlické hory, úkoly
pro ochranu migračních tras bioty na (N)RBK a pro ochranu typů biochor vyskytujících
se na území obce na RBC, úkoly pro ochranu přírodních hodnot, úkoly pro ochranu a
rozvoj civilizačních hodnot u územního plánování, struktury osídlení, cestovního ruchu a
rekreace, úkoly pro ekonomickou základnu, úkoly pro shodné typy krajiny a pro
koordinaci územně plánovací činnosti při respektování principů a podmínek
stanovených ve vyhodnocení vlivů těchto zásad na životní prostředí – Posouzení vlivů
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí,
EMPLA AG, spol. s r.o., 2010 – včetně opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na
životní prostředí obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení) jsou prověřovány a
zapracovány v rámci pořizované Změny č. 2 ÚP Zdobnice (ve fázi po společném
jednání s dotčenými orgány). Na řešení Změny č. 3 nebyly v této oblasti uplatněny
konkrétní požadavky. Z důvodu zachování kontinuity návrhu plochy se Změnou č. 2 je
plocha vymezena v rozsahu shodně se Změnou č. 2.
ad a1.3) V rámci řešení Změny č. 3 jsou zohledněny limity a chráněny hodnoty vyjmenované
v ÚAP a vztahující se k lokalitě Změny č. 3. Řešením Změny č. 3 je zohledněna potřeba
řešit rozvojové plochy pro bydlení z problémů vyplývajících ze závěrů SWOT analýzy z
ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou, ostatní body vyplývající ze závěrů SWOT analýzy
z ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou, ohrožení z ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou,
vzájemné střety záměrů na provedení změn v území z ÚAP ORP Rychnov nad
Kněžnou a závady urbanistické, dopravní, hygienické z ÚAP ORP Rychnov nad
Kněžnou a aktualizace zastavěného území jsou součástí řešení Změny č. 2 ÚP
Zdobnice.
ad a1.4) Změnou č. 3 je vymezena zastavitelná plocha 2.20 na základě žádosti investora na
změnu funkčního využití parc. č. 1084/1 k.ú. Velká Zdobnice (stávající plocha hromadné
rekreace RH) a parc. č. 1082/1 k. ú. Velká Zdobnice (stávající plocha krajinné zeleně
K), která je zařazena do funkce plochy smíšené obytné (SO). Lokalita leží z větší části
v zastavěném území. Pro lokalitu byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu, které mj. vzešly z požadavků DO uplatněných k zadání
změny;
ad a2)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad 3)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad b)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad c)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad d)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad e)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad f)

Formální požadavky na řešení Změny č. 3 jsou splněny;

ad h)

Nebyl vznesen požadavek na vyhodnocení Změny č. 3 z hlediska vlivů na ŽP, resp.
udržitelný rozvoj území.

F) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
V rámci Změny č. 3 je vymezena jediná zastavitelná plocha 2.20 na pozemcích parc. č.
1084/1 k.ú. Velká Zdobnice (dle ÚP plochy rekreace - hromadné - RH) a parc. č. 1082/1 k. ú. Velká
Zdobnice (dle ÚP plochy krajinné zeleně - K). Zastavitelná plocha je zařazena do funkce Plochy
smíšené obytné – SO.
Změna funkčního využití předmětných pozemků (zastavitelná plocha 2.20) byla obsažena
v projednávané Změně č. 2 ÚP Zdobnice jako plocha změny pod označením 2.20 SO. Z důvodu

požadavku na urychlení procesu vymezení konkrétní zastavitelné plochy pro akutní realizaci objektu
bydlení se obec Zdobnice rozhodla projednat tuto zastavitelnou plochu v rámci samostatné Změny č.
3, kdy původní lokalita 2.20 SO bude ze Změny č. 2 následně vyjmuta (projednávaná Změna č. 2 je
řešena v širším rozsahu). Kromě provedení změn funkčního využití v území se Změna č. 2 zabývá
rovněž uvedením do souladu ÚPD obce s PÚR ve znění její Aktualizace č. 1, se ZÚR, s novelou
stavebního zákona, se zohledněním aktualizovaných ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou. Změna č. 2
ÚP Zdobnice je ve fázi po společném jednání s dotčenými orgány, je požádáno o stanovisko dle § 50
stavebního zákona).
Rozvojová plocha je vymezena pod chatou Jitřenka z převážné části v zastavěném území na
stabilizovaných plochách RH. Záměr rozšíření ubytovacího zařízení již není v dotčené ploše aktuální.
V lokalitě je vhodné nabídnout širší možnosti využití, definované hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití SO. Nově vymezená část v nezastavěném
území navazuje na zastavitelnou plochu 42 (RH - plocha rekreace - hromadné), vymezenou Územním
plánem. Změnou č. 3 je tak vhodně doplňována urbanistická struktura místní části Zdobnice, jejíž
urbanistická struktura je popsána v rámci platného ÚP Zdobnice. Z důvodu zachování kontinuity
návrhu plochy se Změnou č. 2, je plocha vymezena v rozsahu shodně se Změnou č. 2.
Řešením Změny č. 3 jsou respektovány kulturní hodnoty území, stanovené podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou stanoveny za účelem zachování rázu
struktury osídlení, která je výrazem identity území, jeho historie a tradice. Pro využití plochy byly
stanoveny podmínky prostorového uspořádání v podrobnosti ÚPD dle požadavků stavebního zákona.
Stanovenou výškovou hladinu zástavby 1 NP + podkroví je nutno vztáhnout k nástupnímu podlaží
budoucí zástavby (tedy ze silnice III. třídy), neboť budoucí zástavba bude s ohledem na polohu
pozemku umístěna ve svažitém terénu. Na základě požadavku DO byla prověřena poloha lokality ve
vztahu k dominantě kostela. Lze konstatovat, že kostel vzhledem k jeho nižší poloze umístění pod
silnicí III. třídy se z této silnice v pohledech neuplatňuje, tudíž se nepřepokládá, že by plánovaná
zástavba v lokalitě 2.20 narušovala pohledové osy na kostel. Stanovené podmínky využití lokality a
prostorového uspořádání nejsou v rozporu se zásadami ochrany krajinného rázu zpracované v
Preventivním hodnocení krajinného rázu CHKO OH (§ 12 odst. 2 zákona). Změnou dotčená plocha
leží v oblasti krajinného rázu OKR 5 Rokytnicko, místě krajinného rázu MKR 5.1. Zdobnice, v zóně B zpřísněné ochrany krajinného rázu. Zástavba v této části obce Zdobnice je tvořena volně situovanými
objekty, které víceméně sledují rozvětvenou komunikační síť. Objekty si zachovaly základní znaky
orlickohorské architektury - jedná se o chalupy i hospodářské statky, které svým umístěním zcela
přirozeně sledují terén, mají výrazně obdélníkový půdorys, symetrické zastřešení sedlovou střechou o
sklonu 45o; jako nedílnou a charakteristickou součást zástavby tvořené tradiční orlickohorskou
architekturou je nutno chápat řešení navazujících pozemků, které tradičně nebyly oploceny a byly
udržovány jako horské louky. Z tohoto hlediska bude zástavba v rámci lokality 2.20 přirozeně
doplňovat zástavbu podél silnice III. třídy jižně od kostela. Podél jižní hranice lokality je veden drobný
vodní tok, budoucí řešení lokality tedy umožní prostupnost podél jižní hranice budoucích pozemků,
které budou tradičně neoplocené. Koeficient zastavění je stanoven na hodnotu 0,09 s ohledem na
umožnění realizace 2 hlavních objektů v rámci plochy 2.20. Jako hlavní objekt je v tomto případě
chápána stavba pro bydlení či rodinnou rekreaci.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu byly dohodnuty s následující výjimkou: Agentura
bude ale i nadále posuzovat krajinný ráz dle ust. § 12 odst. 2 zákona v rozptýlené zástavbě v
katastrálním území Velká Zdobnice, kde je nutné za účelem ochrany krajinného rázu stanovit
podrobnější podmínky ochrany krajinného rázu
Lze konstatovat, že výše uvedená zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 3 přirozeně
doplňuje urbanistickou strukturu rozptýlené zástavby Velké Zdobnice. Zastavitelná plocha smíšená
obytná 2.20 je z větší části (asi ze 70%) vymezena na původní ploše hromadné rekreace, resp.
v zastavěném území, jedná se tedy o účelné využití zastavěného území.
V rámci koncepce uspořádání krajiny nedochází k žádným úpravám.
Ve vztahu k hodnotám řešeného území je nutno konstatovat, že v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR je zapsáno šest objektů (kostel sv. Kateřiny, sousoší Piety, kostel Krista
Dobrého Pastýře, Kunštátská kaple, silniční most se sochou Panny Marie a socha sv. Jana
Nepomuckého), které nejsou řešením Změny č. 3 nijak dotčeny. V obci se dále vyskytují památky
lokálního významu (ohradní zeď v Kačerově, fara čp. 167, dva pomníky padlým, soubor náhrobků,
náhrobek rodiny Wencelovy, náhrobek A Reineltové, náhrobek – relief Panny Marie v nice, náhrobek
– socha anděla, náhrobek E. Flesnera, náhrobek T Lockerové, náhrobek A. Schrofelové, náhrobek

socha muže, náhrobek socha andílka, náhrobek J. Frosche, náhrobek G. Galleho, dva krucifixy, šest
soch – Krucifix, pět kaplí, socha – Kalvárie, mlýn č.p. 117, roubené stavení č.p. 4, socha svaté Anny,
náhrobek – socha Krista s dítětem, náhrobek rodiny Hartwichovy, Krucifix – sokl, kaplička kaple svaté
Anny, pilíř se sochou Panny Marie, bývalá škola čp. 61, socha – Kalvárie, socha – svatý Antonín
Paduánský, kaple Panny Marie Královny a dvě kaplička) také bez ovlivnění řešením Změny č. 3.
V Kačerově se také nachází vesnická památková zóna, která řešením Změny č. 3 není také nikterak
ovlivněna. Území Zdobnice je územím s archeologickými nálezy, kde je stavebník povinen dle § 22
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr
stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném
území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny
uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu
v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Archeologický limit
využití území je obecným limitem pro postup stavebníka při vlastních zemních pracích. Obec
Zdobnice spadá dále chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, resp. Orlické
hory a území obce není zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Do území obce zasahuje CHKO Orlické hory,
Změnou č. 3 jsou respektovány základní zásady pro zástavbu na jejím území. Na území obce nejsou
vymezeny žádné ptačí oblasti dle § 45e zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Evropsky významná lokalita dle § 45a zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, č. 859
Kačerov, je vymezena na území osady Kačerov a není řešením Změny č. 3 nikterak ovlivněna.
V Kačerově se nachází přírodní památka č. 5690 Kačerov, resp. přírodní rezervace č. 859 Kačerov,
obě vymezené dle § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které řešení Změny č. 3
neovlivňuje. Na území obce se nachází přírodní památka č. 860 Rašeliniště pod Pětirozcestím, resp.
přírodní rezervace č. 1732 Pod Zakletým obě vymezené dle § 14 zákona o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, které řešení Změny č. 3 neovlivňuje. Dále je v Souvlastní vymezen památný jasan a
pod Svatým Janem památná lípa velkolistá, oba stromy chráněné dle § 46 zákona o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, jejichž ochrana není řešením Změny č. 3 dotčena. Na území obce se
nachází další lokality přírodně cenné nebo s významnou krajinářskou hodnotou. Jedná se zejména o
lesní lokality případně luční porosty s druhovou rozmanitostí, krajinářsky kvalitní lokality a geologické
útvary (Souvlastní, významná krajinářská lokalita Čertův důl, Zdobnice a geologické útvary Bílý vrch,
Homole a Koruna), jejichž funkce není řešením Změny č. 3 dotčena. Významné krajinné prvky
evidované dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, se na území obce
nenacházejí, obecná ochrana přírody a krajiny se na území obce týká všech významných krajinných
prvků daných ze zákona ve smyslu § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, kterými
jsou všechny lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy, rybníky a prvky ÚSES. Změnou č. 3
není také dotčena ochrana urbanisticko – architektonických hodnot a dominant (historicky formované
zástavba Zdobnice a okolních osad a občanská vybavenost), dle požadavku dotčeného orgánu na
úseku památkové ochrany je v dalších podmínkách využití území v návrhu Změny č. 3 stanovena
výšková hladina zástavby max. 1 NP a podkroví. Dále je respektována silniční a cestní síť, cyklotrasy
a turistické trasy. Změnou č. 3 je respektována poloha obce v oblasti krajinného rázu 11 – Orlicko,
resp. v podoblasti krajinného rázu 11b – Podorlicko a lesozemědělská a lesní krajina obce.
Řešení Změny č. 3 nemá žádné nároky na změnu koncepce veřejné infrastruktury. Lokalita
bude dopravně obsloužena ze silnice III. třídy, zásobování vodou bude řešeno napojením na veřejný
vodovod. V této části obce je v budoucnu plánována realizace soustavné kanalizace. Do doby její
realizace budou odpadní vody ze zástavby v lokalitě řešeny individuálním způsobem v souladu
s platnými právními předpisy. V severní části lokality prochází koridor kanalizace K5, který bude při
využití lokality respektován.
Změnou č. 3 se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny č. 3 nejsou navrhovány
nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se
koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny plochy pro
obnovovací, záchranné a likvidační práce. K nové zástavbě musí být zajištěny přístupové komunikace
odpovídajících parametrů pro mobilní požární techniku a zajištěn odpovídající zdroj vody. Problematiku
přístupových komunikací pro mobilní požární techniku detailně upravují zejména vyhláška č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a ČSN 73
0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k problematice elektroenergetiky je nutno
respektovat ustanovení bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínká ch pož&
aacute;rní ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011Sb., a ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která upravují
navrhování a umisťování staveb ve vztahu ochranným pásmům energetických vedení.

Změnou č. 3 jsou respektovány i limity využití vyplývající z dalších právních předpisů,
správních rozhodnutí a vlastností území. Do plochy 2.20 zasahuje OP silnice III. třídy, OP hřbitova,
plocha leží ve III. zóně CHKO, to vše je Změnou č. 3 respektováno.
Do řešeného území obce Zdobnice zasahuje zájmové území anténních prvků na stanovišti
Zakletý (ÚAP - jev 81). Ve vymezeném území do 200 m od stanoviště anténních prvků nejsou
přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. Z
obecného hlediska je nutno respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nesmí být dotčeny příp.
nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO. Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí,
že předem bude s ČR – MO, jejímž jménem jedná AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže uvedené
stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014):
-

výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
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
MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO

G) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ,
RESP. VYHODNOCENÍ POTŘEBY NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH
PLOCH DLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA
V souvislosti s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a potřeby nových
zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4) stavebního zákona je nutno konstatovat následující. Změnou č.
3 je vymezena zastavitelná plocha 2.20, která je z cca 70% vymezena v rámci zastavěného území,
dochází tedy ke změně funkčního využití funkce RH - plochy rekreace hromadné na funkci SO plochy smíšené obytné. S ohledem na tuto skutečnost dochází k účelnému využití zastavěného
území, což je plně v souladu s požadavky stavebního zákona ve smyslu § 18 a 19. Z důvodu nutnosti
zajištění dostatečné rozlohy lokality pro budoucí zástavbu a požadavku na ucelení urbanistické
struktury této části sídla dochází k rozšíření zastavitelné plochy mimo zastavěné území a to
v nezbytném rozsahu. Lokalita celkově vyplňuje prostor mezi stávajícím areálem chaty Jitřenka a
zastavitelnou plochou 42-RH vymezenou v ÚP Zdobnice. Řešením Změny č. 3 tak nedochází
k vymezení nových zastavitelných ploch ve volné krajině.
Další důvody vymezení zastavitelné plochy v rámci katastrálního území Velká Zdobnice:
- výrazný nárůst a trvale pozitivní trend vývoje počtu trvale žijících obyvatel v obci Zdobnice
v posledních 10 letech;
- trendy vedoucí ke zvyšování kvality bydlení (snižování míry nechtěného soužití, snižování
počtu lidí žijících v jedné domácnosti, zvětšování obytné plochy apod.);

-

-

-

poloha obce ve specifické oblasti NSO2 Orlické hory, vymezené ZÚR KHK, a respektování
podmínek rozvoje z toho vyplývajících;
rekreační potenciál řešeného území a záměry rekreačního a turistického charakteru obce, u
kterých lze předpokládat vytváření nových pracovních míst;
vhodné dopravní napojení na spádové centrum (Rychnov nad Kněžnou, cca 18 km)
s nabídkou pracovních míst (nezaměstnanost v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou k 30. 4.
2016 dle ČSÚ 2,15 % představuje nejnižší hodnotu v porovnání se všemi okresy České
republiky);
relativní blízkost a vhodné dopravní napojení do obce Kvasiny (cca 25 km), ve které je
situována průmyslová zóna republikového významu, s velkou nabídkou volných pracovních
míst;
nemožnost využití některých zastavitelných ploch, vymezených Územním plánem Zdobnice,
s ohledem na vlastnické poměry v řešeném území;

- vytvoření potřebných podmínek pro rozvoj individuální rekreace v kvalitním prostředí;
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že vymezení zastavitelné plochy ve Změně č. 3
je z hlediska § 55 stavebního zákona odůvodněné.

H) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
Změnou č. 3 dochází k vymezení zastavitelné plochy zejména pro funkci bydlení. Změnou č. 3
nejsou dotčeny půdy chráněné, zastavitelná plocha je vymezena na ostatní ploše a na půdě V. třídy
ochrany ZPF.

Číslo
lokality

Předmětem Změny č. 3 je zastavitelná plocha menšího rozsahu, která umožní realizaci 2 RD
na základě konkrétního požadavku vlastníka, kdy realizace těchto dvou 2 RD přirozeně doplní
urbanistickou strukturu rozptýlené zástavby v této části Zdobnice. Větší část lokality je vymezena
v rámci zastavěného území.

Návrh
funkčního
využití lokality

celková
výměra
lokality (ha)

BPEJ

2.20

Bydlení
smíšené

0,64

93644

∑

0,64

Výměra zemědělské půdy
dílčí
Druh
Třída
výměra
pozemku
ochrany
(ha)
V.

0,14
0,14

t.t.p.

Výměra
nezemědělských
pozemků (ha)
0,50
0,50

Souhlas s předpokládaným odnětím podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byl vydán Krajským úřadem stan. čj.
KUKHK-30603/ZP/2017 ze dne 5. 10. 2017.
PUPFL nejsou Změnou č. 3 dotčeny, vymezená zastavitelná plocha 2.20 do pásma 50 m od
hranice lesa nezasahuje.

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivu Změny č. 3 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stejně tak i
posouzení významného vlivu na lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit
(nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) a na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Lze konstatovat, že řešení Změny č. 3 je takového rozsahu a charakteru, že nelze
předpokládat žádný negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘAD PODLE § 50 ODST. 5 VČETNĚ
SDĚLENÍ, JAK BYLO TOTO STANOVISKO ZOHLEDNĚNO
S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH
DŮVODŮ,
POKUD
NĚKTERÉ
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Viz kap. i).

K) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Změnou č. 3 nebyly řešeny prvky tohoto charakteru.

L) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V průběhu pořizování Změny č. 3 nebyly ze strany sousedních obcí ani veřejnosti uplatněny
žádné připomínky

M) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
V průběhu pořizování Změny č. 3 nebyly uplatněny žádné námitky.

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3
ÚZEMNÍ PLÁN ZDOBNICE S VYZNAČENÍM ZMĚN
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1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je vymezeno k 31. 8. 2008 v hlavním výkrese a je vyznačeno ve výkrese základního členění
území.

2.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Prioritou návrhu je vedle regenerace stávajících fondů, využití míst po odstraněných objektech (výstavba pro
obytnou funkci). Pro posílení rekreační funkce obce je navržena výstavba ubytovacích zařízení pro hromadnou
rekreaci, navrženo je zřízení nových sjezdovek a zařízení občanského vybavení pro zkvalitnění služeb
návštěvníkům (výstavba plaveckého areálu s doprovodnými službami). K tomu jsou navrženy nezbytné sítě
technické infrastruktury a plochy veřejných prostranství.
Respektovány a chráněny v kontextu s krajinou a sídly budou nemovité kulturní památky a další místní památky.
Územím zásadního významu pro charakter sídla a krajiny, za které je možno považovat za území
s nejkvalitnějším urbanistickým, architektonickým a přírodním charakterem prostředí vyžadující maximální
ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území je především území Chráněné krajinné oblasti.
Vzhledem k zachovaným hodnotám nadmístního významu je za území zásadního významu území pro charakter
sídla a krajiny považován i Kačerov. Jeho podstata spočívá v zachovalé urbanistické struktuře části původní
obce, dominované kostelem sv. Kateřiny.
Podstatou řešení je ochrana krajinného rázu. Plochy pro rozvoj obce a rozvoj jeho ekonomické báze, založené na
úměrném využití území pro pestrou škálu rekreačních a sportovních příležitostí byly z tohoto pohledu
posuzovány, včetně jejich prostorového účinu. V řešeném území je navržených plochách předpokládána
rozptýlená zástavba a je nutno respektovat a podporovat rozmanitost ploch využívání území a prostorovou
diverzitu.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Pro bydlení jsou navrženy plochy smíšené obytné, v CHKO převážně na plochách neexistujících staveb,
případně v prolukách. Soustředěny jsou především ve Zdobnici. Obdobně je rozvoj řešen v Kačerově, Čertově
Dole a v Souvlastní.
Rozvoj většího rozsahu pro bydlení je navržen v Kunčině Vsi (mimo CHKO) a je doplněn plochami občanského
vybavení - tělovýchovy a sportu, rekreace - hromadné (penzionu) a sídelní zeleně.
Navrženy jsou plochy pro hromadnou rekreaci dle požadavku obce. Smyslem řešení je vytvořit podmínky pro
celoroční rekreační využití návrhem změn pro občanské vybavení - tělovýchovu a sport.
Plochy občanského vybavení jsou rozvíjeny především ve Zdobnici a doplňují zařízení pro návštěvníky obce se
záměrem zkvalitnění služeb.
Navržené plochy místních komunikací jsou navrženy k zajištění dopravní obsluhy území.
Pro potřebnou kooperaci rekreačních středisek Zdobnice a Říček je navržen koridor silnice Zdobnice – Souvlastní
– Říčky v normativních parametrech, umožňujících její zimní údržbu, rozšiřující nabídku lyžařských příležitostí.
Pro silniční dopravu je navržen koridor přeložky silnice II/ 310 Zdobnice – Hláska – Rokytnice.
Zařízení občanského vybavení a turistické infrastruktury přiměřeného rozsahu (ubytování, stravovaní,
agroturistika…) lze zřizovat v rámci stávajících a navržených smíšených obytných ploch.
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3.2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH
REZERV
3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY
I.Č.

katastrální území

B - plochy bydlení
2
Velká Zdobnice

další podmínky využití území

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

-

3

Velká Zdobnice

-

4

Velká Zdobnice

-

5

Velká Zdobnice

-

6

Velká Zdobnice

-

7

Velká Zdobnice

B nad hotelem Vyhlídka, p.č. 132, 1196, 1198
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
B u hotelu Vyhlídka, p.č. 277/2
- dořešit způsob dopravní obsluhy
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
B pod farmou v zatáčce, p.č. 232
- obsluha území ze stávající silnice II/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B nad bývalou chatou Obnova, část p.č. 270/3
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
B pod silnicí do Říček, p.č. 237/2
- obsluha území ze stávající silnice II/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
B pod silnicí do Říček, p.č. 9
- obsluha území ze stávající silnice II/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
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I.Č.

katastrální území

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

9

Velká Zdobnice

-

10

Velká Zdobnice

-

12

Velká Zdobnice

-

15

Velká Zdobnice

-

16

Velká Zdobnice

-

19

Souvlastní

-

21

Souvlastní

-

další podmínky využití území

B u vleku nad obecním úřadem, p.č. 864
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B u vleku nad obecním úřadem, část p.č. 917/1
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
B za kostelem, p.č. 1084/4, část p.č. 1085/3
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochrany trasy dálkového kabelu
- respektovat podmínky ochranného pásma okolo veřejných pohřebišť
B u Bystřiny, p.č. 1247/1, 1247/3, 1247/4, část p.č. 1238/1
- obsluha území z navržené místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B v Holclochu, p.č. 600/1
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma lesa
- respektovat trasu stávajícího funkčního lokálního biokoridoru
B na konci obce, p.č. 608/1
- obsluha území ze stávající silnice III/310 11
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B sbor, p.č. 26, 206/1
- obsluha území ze stávající silnice III/310 11, případně ze stávající účelové
komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
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I.Č.

katastrální území

požadavek na
prověření
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dokumentací

další podmínky využití území

22

Souvlastní

-

23

Souvlastní

-

26

Kunčina Ves

-

27

Kunčina Ves

-

30

Kunčina Ves

-

31

Kunčina Ves

-

B sbor, p.č. 289
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída

32

Kunčina Ves

-

B pod bytovými domy, p.č. 637
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn –
je navržena přeložka
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku

B nad serpentinou, p.č. 104/1
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B pod kaplí, p.č. 671
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B v centru, p.č. 48, 623/1, /3, /4, na kůlnách
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16, případně ze stávající účelové
komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B u cesty do Zdobnice p.č. 608/1
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
B sbor, p.č. 103
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku

11
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33

Kunčina Ves

-

34

Kunčina Ves

-

35

Kunčina Ves

-

36

Kunčina Ves

-

37

Kunčina Ves

-

90

Kunčina Ves

-

91

Kačerov

-

SO2

Souvlastní

-

další podmínky využití území

B za obchodem, p.č. 638, 694
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku
B za kaplí sv. Anny, p.č. 711
- obsluha území ze stávající i navržené místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
B za mechanizační dílnou, p.č. 640/1, 640/2
- obsluha území ze stávající místní komunikace i z navrženého koridoru místní
komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn –
je navržena přeložka
B za penzionem U Šimánků, p.č. 640/2
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku
B za penzionem U Šimánků, p.č. 689
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku
B parc.č. 114
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
B část parc.č. 754/1
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
B doplnění rozptýlené zástavby v Souvlastní
- obsluha území ze stávající silnice III/310 11
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha je určena pro bydlení v rodinných domech
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
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katastrální území
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RH plochy rekreace hromadné
41
Velká Zdobnice

-

42

Velká Zdobnice

-

43

Velká Zdobnice

-

44

Velká Zdobnice

-

45

Velká Zdobnice

-

46

Velká Zdobnice

-

RH plochy pro dva rodinné penziony u kostela
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma okolo veřejných pohřebišť
- respektovat podmínky ochrany trasy dálkového kabelu
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro hotel vedle Jitřenky
- obsluha území ze silnice III/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro penzion u Děvína
- obsluha území ze silnice III/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro penzion u sportovního komplexu I.
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky exponované urbanistické polohy
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro penzion u sportovního komplexu II.
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky exponované urbanistické polohy
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro penzion u sportovního komplexu III.
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- je navržena přeložka vn
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky exponované urbanistické polohy
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
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47

Kačerov

-

48

Kačerov

-

49

Velká Zdobnice

-

54

Kunčina Ves

-

97

Souvlastní

-

61

Souvlastní

-

RH plochy pro rodinný penzion I.
- obsluha území ze silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- respektovat nemovitou kulturní památku
- respektovat podmínky ochranného pásma okolo veřejných pohřebišť
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
- respektovat podmínky exponované urbanistické polohy
RH plochy pro rodinný penzion II.
- obsluha území ze silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat podmínky exponované urbanistické polohy
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- respektovat podmínky ochranného pásma okolo veřejných pohřebišť
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH plochy pro rozšíření ubytovny Kolowratský les
- obsluha území ze stávajícího areálu
- napojit na inženýrské sítě stávajícího areálu
- výšková hladina zástavby max. 3. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH penzion U Šimánků II
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
RH doplnění chaty U Horských o provozní objekt
- obsluha území ze stávajícího areálu
- výšková hladina zástavby max. 1. NP
- napojit na inženýrské sítě stávajícího areálu
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
RH agroturistická farma
- obsluha území ze stávající účelové komunikace, příp. z navrženého koridoru
silnice do Říček
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
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další podmínky využití území

62

Kačerov

-

RH agroturistická farma s chovem koní agroturistická farma s chovem koní
- obsluha území ze silnice III/318 16
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
OV objekt občanského vybavení se zařízením první pomoci
- obsluha území ze silnice II/310
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochrany trasy dálkového kabelu
- parkování vozidel řešit na vlastním pozemku
OK občerstvení se základními službami pro lyžaře včetně sociálního vybavení
Pod Valčenkou
- obsluha území z navržených ploch sjezdovky
- výšková hladina zástavby max. 1. NP
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
OK občerstvení se základními službami pro lyžaře včetně sociálního vybavení
U Obecního úřadu
- obsluha území ze stávajících ploch sjezdovky
- výšková hladina zástavby max. 1. NP
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
OS plochy pro sjezdový areál „Pod Valčenkou
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace a stávajících
účelových komunikací
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina provozních objektů max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu nadregionálního biokoridoru VI. (K80 MB) a vložené funkční
biocentrum Pod Valčenkou
- respektovat podmínky záplavového území řeky Zdobnice
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
OS plochy pro sjezdovku pod Děvínem, doplnění a rozšíření svahu
- obsluha území ze stávající silnice III/310 9 a stávající sjezdovky
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha nebude zastavěna objekty
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
OS plochy pro sportovní komplex s bazénem
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 10 m
- respektovat a zohlednit podmínky exponované urbanistické polohy
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat v maximální míře stávající zeleň

O – plochy občanského vybavení
53

Velká Zdobnice

-

93

Malá Zdobnice

-

94

Velká Zdobnice

-

55

Malá Zdobnice

-

56

Velká Zdobnice

-

58

Velká Zdobnice

-

15
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59

Velká Zdobnice

-

60

Kunčina Ves

-

98

Souvlastní

-

U - plochy veřejných prostranství
50
Velká Zdobnice
-

79

Velká Zdobnice

-

80

Velká Zdobnice

-

81

Velká Zdobnice

-

další podmínky využití území

OS plochy pro sportovní areál přírodního charakteru (rekreační louka)
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina provozních objektů max. 1. NP
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu místního biokoridoru
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- respektovat stávající minerální pramen
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
OS plochy pro hřiště s tenisovými kurty
- obsluha území ze stávajících místních komunikací
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha nebude zastavěna objekty
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku
OS plochy pro sjezdovku, parc. č. 216, 199/1
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- plocha nebude zastavěna objekty
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
U plochy pro veřejné prostranství s občerstvením a základními službami včetně
sociálního vybavení pro lyžaře, Čertův důl
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- respektovat trasu místního biokoridoru
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
U chodník pro pěší od kostela Krista Dobrého Pastýře po sportovní areál
s bazénem
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- chodník bude v provozu mimo lyžařskou sezonu
U chodník pro pěší od sportovního areálu přírodního charakteru po Obecní úřad
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
U místní komunikace k rodinným domům pod bytovými domy
- obsluha území ze silnice II/310
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu místního biokoridoru
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- respektovat podmínky záplavového území řeky Zdobnice
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
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82

Velká Zdobnice,
Malá Zdobnice

-

83

Velká Zdobnice

-

84

Velká Zdobnice

-

85

Souvlastní

-

86

Kunčina Ves

-

Z - plochy sídelní zeleně
63
Kunčina Ves

64

Kunčina Ves

SO - plochy smíšené obytné
1
Velká Zdobnice

8

Velká Zdobnice

-

-

další podmínky využití území

U příjezdná komunikace k lyžařskému areálu u OÚ včetně přemostění řeky
- obsluha území ze silnice II/310
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu místního biokoridoru
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
- respektovat podmínky záplavového území řeky Zdobnice
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
U místní komunikace k rodinným domům
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
respektovat v maximální míře stávající zeleň
U příjezdná komunikace ke sportovnímu komplexu a penzionům
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
U místní komunikace k rodinným domům
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
U místní komunikace k rodinným domům a penzionu
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma radioreléového paprsku
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
Z parková plocha u bývalé mlékárny
- obsluha území – ze silnice III/318 16
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
Z park u kaple svaté Anny
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat v maximální míře stávající zeleň

-

SO nad Jitřenkou, p.č. 121, 1135, 1137
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace

-

SO u silnice do Říček, p.č. 114/2, 808, 821
- obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
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požadavek na
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11

Velká Zdobnice

-

14

Velká Zdobnice

-

17

Souvlastní

-

18

Souvlastní

-

24

Souvlastní

-

25

Kunčina Ves

-

28

Kunčina Ves

-

29

Kunčina Ves

-

38

Kunčina Ves

-

další podmínky využití území

SO pod Jitřenkou p.č. 1078/1
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
SO pod Hradečankou, p.č. 1231/1
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma okolo veřejných pohřebišť
SO u zemědělské farmy, p.č. 358/2
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
a trafostanice
SO sbor u památného stromu, p.č. 62
- obsluha území ze stávající silnice III/310 11
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
SO na sboru pod kaplí, p.č. 941
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
SO u hotelu Kovárna, p.č. 87/1, 87/4
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
SO u Kačerova, p.č. 582
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO na sborech před obcí, p.č. 160, 106, 632/1
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
SO pod obcí, p.č. 745
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
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požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

39

Kunčina Ves

-

40

Velká Zdobnice

-

89

Malá Zdobnice

-

92

Kačerov

-

MZ1

Malá Zdobnice

-

MZ2

Malá Zdobnice

-

VZ1

Velká Zdobnice

-

VZ2

Velká Zdobnice

-

další podmínky využití území

- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
SO pod obcí, p.č. 823/1, 821/2
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO u hotelu Vyhlídka, p.č. 277/2
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO parc.č. 72
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
SO parc.č. 114
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- respektovat podmínky regionálního biocentra Liberk
SO doplnění proluky zástavby pro bydlení v Čertově dole
- obsluha území ze stávající silnice III/310 7
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO doplnění proluky zástavby pro bydlení v Čertově dole
- obsluha území ze stávající silnice III/310 7
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO doplnění rozptýlené zástavby ve Weisberku
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO doplnění rozptýlené zástavby ve Weisberku
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
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VZ5

Velká Zdobnice

KV1

Kunčina Ves

KV4

Kunčina Ves

KA2

Kačerov

KA3

Kačerov

KA6

Kačerov

1.01

Kunčina Ves

2.20

Velká Zdobnice

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

-

další podmínky využití území

- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO doplnění rozptýlené zástavby ve Zdobnici nad chatou Slunečná
- obsluha území ze stávající místní komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
- realizací záměru dojde ke zkrácení stávající sjezdovky Slunečná
SO doplnění rozptýlené zástavby v Kunčině Vsi
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
SO doplnění rozptýlené zástavby v Kunčině Vsi
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat stávající meliorace
SO doplnění rozptýlené zástavby v Kačerově
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky ochrany Východočeská křída
- respektovat podmínky pásma 50 m od okraje lesa
SO doplnění rozptýlené zástavby v Kačerově
- obsluha území ze stávající účelové komunikace
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky CHOPAV Východočeská křída
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
SO doplnění rozptýlené zástavby v Kačerově
- obsluha území ze stávající silnice III/318 16
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
- respektovat podmínky CHOPAV Východočeská křída respektovat podmínky ochranného
pásma okolo veřejných pohřebišť respektovat vymezenou trasu místního biokoridoru
SO plocha v iižní části Kunčiny Vsi
obsluha území
ze stávající účelové komunikace
napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
podmínky prostorového uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
respektovat meliorační zařízení
výška hřebene střech objektů nepřekročí z důvodu ochrany krajinného rázu
nadmořskou výšku 610 m n.m.
výšková regulace zástavby
max. 1 NP + podkroví, v případě halových objektů výška římsy max. 5 m
SO plocha pod chatou Jitřenka
obsluha území ze silnice III/3109
respektovat a nenarušit dominantní postavení blízkého kostela
napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
v lokalitě je možno realizovat max. 2 objekty hlavní, které budou situovány při silnici
III. třídy, výšková hladina zástavby max. 1 NP + podkroví
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požadavek na
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podrobnější
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-

koeficient zastavění max. 0,09
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
respektovat koridor K5 pro kanalizaci v severní části lokality
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
parkování vozidel řešit na vlastním pozemku

SV - plochy smíšené výrobní
96

Malá Zdobnice
-

SV skladový objekt - seník za rekou Zdobicí
obsluha ze stávajících luk
bez napojení na inženýrské sítě (pouze el.?)
výšková hladina zástavby max. 1. NP + podkroví
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO"
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory

T - plochy technické infrastruktury

71

Malá Zdobnice
-

72

Velká Zdobnice
-

73

74

75

76

Kunčina Ves

Kunčina Ves

Kačerov

Malá Zdobnice

-

T plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod bytovými domy
obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
respektovat trasu místního biokoridoru
respektovat podmínky záplavového území reky Zdobnice
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
respektovat v maximální míre stávající zeleň
T plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod obcí
obsluha území z navrženého koridoru místní komunikace
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
respektovat trasu místního biokoridoru
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
respektovat v maximální míre stávající zeleň
T plocha pro čistírnu odpadních vod Kovárna
obsluha území z plochy Kovárny
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská krída
respektovat podmínky ochrany lesa
respektovat v maximální míre stávající zeleň
T plocha pro čistírnu odpadních vod Kunčina Ves
obsluha území - ze stávající účelové komunikace
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská krída
respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
T plocha pro čistírnu odpadních vod Kačerov
obsluha území - ze stávající účelové komunikace
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potreb
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská krída
respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
respektovat v maximální míre stávající zeleň
T plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice u Kolowratského lesa
obsluha území - ze silnice II/310
napojení na inženýrské sítě bude rešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory respektovat trasu místního
biokoridoru
respektovat podmínky záplavového území reky Zdobnice
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
respektovat podmínky ochranného pásma dálkového kabelu
respektovat v maximální míre stávající zeleň
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I.Č.

katastrální území

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

77

Velká Zdobnice

-

87

Kunčina Ves

-

DS - plochy dopravní infrastruktury
65
Souvlastní
-

další podmínky využití území

T
T
-

plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod kostelem
obsluha území – ze stávající místní komunikace
napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
respektovat v maximální míře stávající zeleň
čerpací stanice odpadních vod
obsluha území – z navržené místní komunikace
napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn

DS koridor silnice III třídy Zdobnice – Souvlastní – Říčky
- koridor bude napojen na silnici II/310
- respektovat podmínky ochrany II. a III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
DS silnice II/310 Zdobnice – Hláska – Rokytnice
- koridor bude napojen na silnici II/310
- respektovat podmínky ochrany II. a III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat v maximální míře stávající zeleň

66

Souvlastní,
Kunčina Ves

-

67

Velká Zdobnice

-

DS parkoviště pro Weisberk
- obsluha území – ze stávající silnice III/310 9
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky ochranného pásma nadzemního vedení el. energie vn
- respektovat stávající meliorace
- respektovat v maximální míře stávající zeleň

69

Kunčina Ves

-

DS sezónní parkoviště na Valčence
- obsluha území – ze stávající účelové komunikace
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory

70

Malá Zdobnice

-

DS rozšíření parkoviště u hotelu Zdobnice
- obsluha území – ze stávající silnice II/310
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu místního biokoridoru
- respektovat podmínky záplavového území řeky Zdobnice
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
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Malá Zdobnice

-

DS parkoviště parc. č. 620/3
- obsluha území – ze stávající silnice II/310
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat podmínky pásma 50m od okraje lesa
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3.2.2. PLOCHY PŘESTAVBY
I.Č.

katastrální území

požadavek
na prověření
podrobnější
dokumentací

další podmínky využití území

R - plochy rekreace
52

Kunčina Ves

-

95

Velká Zdobnice

-

D - plochy dopravní infrastruktury
68
Velká Zdobnice
-

VZ6

3.3.

Velká Zdobnice

-

RH adaptace bývalé mlékárny
- obsluha území – ze silnice III/318 16
- výšková hladina zástavby max. 2. NP + podkroví
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Východočeská křída
RH ubytovací zařízení za obecním úřadem
- obsluha území – ze stávajících dopravních ploch - parkoviště
- výšková hladina zástavby max. 2. NP+ podkroví
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
DS parkoviště proti obecnímu úřadu
- obsluha území – ze stávající silnice II/310
- bez napojení na inženýrské sítě
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory
- respektovat trasu nadregionálního biokoridoru VI. (K80 MB)
- respektovat podmínky záplavového území řeky Zdobnice
- respektovat podmínky pro údržbu vodního toku
- respektovat podmínky ochranného pásma dálkového kabelu
- respektovat v maximální míře stávající zeleň
DS plocha pro řadové garáže
- obsluha území ze stávající silnice II/310 9
- napojení na inženýrské sítě bude řešeno dle individuálních potřeb
- výšková hladina zástavby max. 1. NP
- respektovat podmínky ochrany II. zóny CHKO
- respektovat podmínky ochrany CHOPAV Orlické hory

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Obec se nachází v kvalitním přírodním prostředí Orlických hor, které vzhledem k charakteru zástavby proniká do
zastavěného území. Vzhledem k tomu jsou navrženy pouze minimální rozvojové plochy, doplňující zástavbu
v Kunčině Vsi u kostela sv. Anny (64) a vedle bytových domů (63), mimo CHKO.
V ostatních částech Zdobnice není sídelní zeleň vymezena.

4.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ

4.1.

KONCEPCE DOPRAVY

Pro dopravní napojení sídla na nadřazenou silniční síť je navržen koridor pro přeložku silnice II/310 Zdobnice –
Hláska – Rokytnice, usnadňující spojení údolí Zdobnice s Rychnovem nad Kněžnou.
Pro snazší spojení Zdobnice se Souvlastním a Říčkami je navržen koridor silnice III. třídy ze Zdobnice přes
Souvlastní na Nebeskou Rybnou a Říčky.
Koncepce dopravy respektuje stávající účelové a místní komunikace zajišťující prostupnost krajiny a vstupy na
pozemky.
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Územní plán řeší napojení návrhových zastavitelných ploch plochami místních komunikací pro dopravní obsluhu
a pro umístění veřejné infrastruktury. Odstavování a parkování vozidel u nové zástavby musí být řešeno
výstavbou garáží či odstavných stání v rámci vlastních objektů či pozemků.
V územním plánu jsou navrženy plochy pro parkoviště poblíž sjezdovek.
Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkrese č. 3 Koncepce dopravní
infrastruktury a ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.

4.2.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve
výkresech č. 2 (Hlavní výkres – návrh uspořádání území), č. 4 (Koncepce technické infrastruktury).
 respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání koridorů
 inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně v rámci stávajících
a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury; další průběh sítí v rozvojových
plochách bude řešen následnou dokumentací
 dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku
ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ
 koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato
území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních
(včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup
k nim
 působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního
plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ
Přípustné využití
 činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení
 plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES
 nutné asanační úpravy
Podmíněně přípustné využití
 propojení místních a účelových komunikací, pěších a cyklistických tras
Nepřípustné využití
 v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru
 není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury
(a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno a vyjma staveb uvedených
v podmíněně přípustném využití
V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu:
V1
koridor pro náhon – jih Zdobnice
V2
koridor pro náhon – pod Zdobnicí
V4
plocha pro vodní zdroj - Zdobnice
K1
koridory pro kanalizaci – Kunčina Ves
K2
koridory pro kanalizaci – Zdobnice
K3
koridory pro kanalizaci – Kačerov
K4
koridory pro kanalizaci – Souvlastní
K5
koridory pro kanalizaci – Malá Zdobnice
K6
koridory pro kanalizaci – Zdobnice sever
E1
koridor pro přeložku nadzemního vedení – Kunčina Ves
E2
koridor pro přeložku nadzemního vedení vn – Zdobnice
E3
koridor pro podzemní vedení vn – Zdobnice
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4.2.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
4.2.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována.
KONCEPCE ROZVOJE
 rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro
dopravu
4.2.1.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování včetně čištění odpadních vod je nevyhovující. Ve všech sídlech je nutno vytvořit nový systém
odkanalizování včetně způsobu čištění odpadních vod.
KONCEPCE ROZVOJE:
 kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství,
ploch pro dopravu a navržených koridorů
 respektovat navržené plochy pro ČOV
Zdobnice pod bytovými domy
Zdobnice pod obcí
Kovárna
Kunčina Ves
Kačerov
Zdobnice u Kolowratského lesa
Zdobnice pod kostelem
 respektovat navrženou plochu pro čerpací stanici odpadních vod
 u zastavitelných ploch řešit v maximální míře oddílnou kanalizaci (dle možnosti odvedení dešťových
vod)
 u zastavitelných ploch uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku
 respektovat navržená pásma ochrany prostředí kolem ČOV – 25 m
4.2.1.3. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
VODNÍ TOKY
Koncepce rozvoje
Nejsou navrhovány úpravy vodních toků, předpokládá se pouze běžná údržba.


jsou navrženy koridory pro náhony na vodním toku Zdobnice
V1
koridor pro náhon – jih Zdobnice
V2
koridor pro náhon – pod Zdobnicí
VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY
Území je z hlediska vodních ploch stabilizováno.
Koncepce rozvoje
 nejsou navrženy nové vodní plochy

4.2.2. ENERGETIKA
4.2.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce rozvoje
 pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic v případě nutnosti
je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější
 na území Zdobnice a Kunčiny Vsi jsou navrženy přeložky nadzemního vedení vn
 ve Zdobnici je navrženo podzemní vedení vn
 síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody v rámci veřejných prostranství a ploch
pro dopravu
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4.2.2.2. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM


Do řešeného území není přiveden zemní plyn. S plynofikací území se neuvažuje.

4.2.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Území je z hlediska zásobování teplem stabilizováno.
Koncepce rozvoje


lokálně lze využívat alternativních zdrojů

4.2.3. TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE
4.2.3.1. POŠTA A TELEKOMUNIKACE
Koncepce rozvoje
 Území je stabilizováno, nejsou nároky na nové plochy.
4.2.3.2. RADIOKOMUNIKACE
Koncepce rozvoje
 telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované
 v případě rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt

4.2.4

ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ DOMOVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH

Odpady z řešeného území budou odváženy na řízenou skládku v rámci regionu.
V řešeném území není navržena žádná skládka.
Bude pokračováno ve třídění odpadů a jeho separovaném sběru.
Nebezpečný odpad bude nadále svážen periodicky odbornou firmou.

4.3

KONCEPCE ROZVOJE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Pro zlepšení služeb pro návštěvníky jsou navrženy:
 objekt občanského vybavení se zařízením první pomoci ve Zdobnici (53)
 občerstvení se základními službami pro lyžaře včetně sociálního vybavení Čertův Důl (50)
 občerstvení se základními službami pro lyžaře včetně sociálního vybavení Pod Valčenkou (93)
 občerstvení se základními službami pro lyžaře včetně sociálního vybavení U Obecního úřadu (94)
Zařízení občanského vybavení zejména komerčního charakteru je možno rozvíjet v rámci ploch smíšených
obytných.
Plochy občanského vybavení jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.

4.4

KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

ÚP Zdobnice vymezuje plochy změn pro veřejná prostranství sloužící obecnému užívání. Jedná se o navržené
pěší trasy s možností cyklistického využití, doplňující rekreační využití a propojující části obce, respektive jsou
navrženy jako nástupní plocha s občerstvením a základními službami včetně sociálního vybavení pro lyžaře
v Čertově Dole.
Koncepce rozvoje veřejných prostranství je vyznačena v grafické části dokumentace ve výkresech č. 2 - Hlavní
výkres.
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Historická a z přírodního hlediska velice hodnotná krajina je chápána jako stabilizovaná a nejsou navrženy
rozvojové plochy pro založení prvků ÚSES.
Jsou navrženy interakční liniové prvky spočívající ve výsadbě a obnově doprovodné zeleně podél komunikací.
PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH V KRAJINĚ
 změny využití ploch jsou přípustné v rámci vymezení ploch využití území a navržených podmínek využití
 pro udržení a posílení ekologické stability území je vyznačen územní systém ekologické stability (ÚSES)
včetně výsadby dřevin na některých plochách a regulativů pro využívání krajiny, jsou navrženy pásy
a plochy krajinné zeleně s izolační funkcí

5.1.

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.
V KRAJINĚ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY:
I.Č.

katastrální území

další podmínky využití území

požadavek na
prověření
podrobnější
dokumentací

L - plochy lesa
88

Malá Zdobnice

-

L zalesnění na Valčence pro RBK
- respektovat podmínky ochrany III. zóny CHKO

5.1.1. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)
V řešeném území jsou respektovány veškeré stávající vodní plochy, toky i svodnice.
Nejsou navrhovány nové vodní plochy.

5.1.2. PLOCHY PŘÍRODNÍ (E)
Biocentra v řešeném území jsou stabilizována.
Nejsou navrhovány nové plochy.

5.1.3. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (P)
Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován.
V plochách zemědělské zóny je nutno zvýšit podíl přírodních prvků, rozsáhlé plochy orné půdy rozdělit vzrostlou
zelení.
Územní plán navrhuje rozvoj zastavitelných ploch na úkor ploch zemědělských pouze v případě řešení
komunikace (i.č. 66) a plochy pro bydlení (91).

5.1.4. PLOCHY LESNÍ (L)
Plochy lesní jsou v území stabilizované. Na úkor plochy lesa je navrhováno rozšíření a výstavba rekreačních
areálů - plochy občanského vybavení - sportu.

5.1.5. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ (K)
Plochy extenzivně využívané již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti
hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích
mimo les.
Nejsou navrhovány nové plochy.
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5.1.6. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (SM)
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.
Plochy jsou v území stabilizované.
Ve volné krajině jsou navrženy na úkor ploch smíšených nezastavěného území plochy pro bydlení, dopravu,
hromadnou rekreaci a občanské vybavení.
Územní rozsah ploch je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.

5.2.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2 Hlavní výkres.
KONCEPCE ROZVOJE
Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES nadregionálního významu. Nadregionální biokoridor K80 je
vymezen ve dvou osách. Horské (H) a mezofilně bučinné (MB). Horská osa se skládá z dvou úseků biokoridoru
a dvou vložených lokálních biocenter. Mezofilní bučinnou osu tvoří devět úseků biokoridoru a osm vložených
lokálních biocenter.
identifikace

I. (K80 H)
II. (K80 H)
Pod Tetřevcem
Rašeliniště u Kunštátské kaple
III.(K80 MB)
IV. (K80 MB)
V. (K80 MB)
VI. (K80 MB)
VII. (K80 MB)
VIII. (K80 MB)
IX. (K80 MB)
X. (K80 MB)
XI. (K80 MB)
U Vanického
Kačerovské rašeliniště
U Valčenky
Pod Valčenkou
Nad Šmídem
Nad papírnou
Pod Kovárnou
U mostu

vymezení

Úsek biokoridoru vymezený mezi regionálním biocentrem Pod Homolí a LBC Pod
Tetřevcem (I) a LBC Pod Tetřevcem a LBC Prameništěm U Kunštátské kaple.
Vložené LBC do nadregionálního biokoridoru K 80 H na lesní půdě. Funkční

Nadregionální biokoridor spojující významné lesní porosty Orlických hor, funkční

Vložené LBC do nadregionálního biokoridoru K 80 H na lesní půdě. Funkční

Regionální skladebné části ÚSES jsou zastoupeny třemi regionálními biocentry Údolí Kněžné, (504) Liberk (498)
a Pod Homolí (510).
identifikace

RBC Údolí Kněžné (504)
RBC Liberk (498)
RBC Pod Homolí (510)

vymezení

Zalesněné svahy říčky Kněžné. Do řešeného území zasahuje pouze na jihozápadě
Zalesněné svahy Liberského potoka
Horní část Čertova dolu těsně pod hřebenem Orlických hor

Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES lokálního významu. Celkem šest lokálních biocenter a třináct
lokálních biokoridorů.
identifikace

Na spravedlnosti
U Rybné
Kolava
Flajšnarka
Hluchý důl
Pod Pětirozcestím

vymezení

Lokální biocentrum, funkční, vymezené v lesním porostu
Lokální biocentrum, funkční. Lesní
Lokální biocentrum, funkční. Vlhká nesečená louka při potoku.
Lokální biocentrum, funkční. Lesní porosty
Lokální biocentrum, funkční. Lesní porosty na svahu nad Zakletým potokem.
Lokální biocentrum, funkční.
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identifikace

XII.
XIII.
XIV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

5.3.

vymezení

Funkční lokální biokoridor. Slatinný důl. Malý vodní tok procházející zčásti lesními porosty
Lokální biokoridor v lokalitě Holcloch - přítok Zdobnice protékající lesními porosty
Lokální biokoridor Zakletý potok - mladé lesní porosty hřebene Orlických hor
Lokální biokoridor podél Čertodolského potoka
Lokální biokoridor podél potoka Zdobnice
Liberský potok v úseku mezi lesními komplexy severně a jižně od Kačerova. Funkční lokální biokoridor
Lokální biokoridor podél Čertodolského potoka

PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových komunikací, které
tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL. Návrhem ÚP Zdobnice
nebude narušen systém účelových případně místních obslužných komunikací a tak je v plném rozsahu
zachována prostupnost krajiny. Cyklotrasy v území budou sledovat stávající účelové komunikace.

5.4.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Řešené území se nachází v krajině s nízkým stupněm erozního ohrožení, který snižuje vysoká míra zalesnění
a zalučnění řešeného území, proto protierozní opatření nejsou stanovována.

5.5.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

KONCEPCE ROZVOJE
 pro minimalizaci extravilánových vod je nutno provést změnu organizace povodí - navrhnout organizační
(osevní postupy, velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně-technická
(průlehy, zelené pásy) opatření

5.6.

REKREACE

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území. Spočívá
v respektování stávajících ploch hromadné rekreace.
V ÚP Zdobnice jsou navrženy plochy pro rekreaci hromadnou (ubytování):
pro hotel vedle Jitřenky ve Zdobnici (42)
2x
pro rodinný penzion ve Zdobnici u kostela (41)
3x
pro penzion u sportovního komplexu ve Zdobnici (44, 45, 46)
2x
pro rodinný penzion v Kačerově (47, 48)
rozšíření ubytovny Kolowratský les ve Zdobnici (49)
adaptace bývalé mlékárny na ubytovací zařízení v Kunčině Vsi
penzion U Šimánků II v Kunčině Vsi
ubytovací zařízení za obecním úřadem ve Zdobnici
doplnění chaty U Horských o provozní objekt (97)
Pro rekreaci návštěvníků obce a jejich obyvatel slouží plochy pro tělovýchovu a sport, veřejných prostranství
a sídelní zeleněl, dále navržené plochy sportu.
V ÚP Zdobnice jsou navrženy plochy pro tělovýchovu a sport:
- plochy pro sjezdový areál „Pod Valčenkou v M. Zdobnici (55)
- plochy pro sjezdovku pod Děvínem, doplnění a rozšíření svahu ve V. Zdobnici (56)
- plochy pro sportovní komplex s bazénem ve V. Zdobnici (58)
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- plochy pro sportovní areál přírodního charakteru (rekreační louka) ve V. Zdobnici (59)
- plochy pro hřiště s tenisovými kurty v Kunčině Vsi (60)
- plochy pro sjezdovku v Souvlastní (98)
Pro pohybovou rekreaci – pěší turistiku a cykloturistiku bude využita stávající síť účelových komunikací a cest.
Smíšeným využitím ploch (plochy smíšené obytné) je umožněno podnikání v oblasti turistického ruchu – plochy
umožňují situování zařízení pro stravování, ubytování, agroturistiku apod.

5.7.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

V řešeném území není evidován žádný dobývací prostor, nejsou zde z hlediska ochrany výhradních ložisek
nerostů ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění a § 13 odst. 2 zákona
č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění, nebyla vyhodnocena výhradní ložiska nerostů, nebo
jejich prognózní zdroje a nejsou stanovena chráněná ložisková území.

6.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY

6.1.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají bezezbytku a jednoznačně celé řešené území. Z hlediska
časového horizontu jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované (stav) a plochy změn (návrh). Územní rezervy
nejsou v ÚP Zdobnice vymezeny.
Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. 2
Hlavní výkres.
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ JSOU VYMEZENY TYTO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
plochy bydlení – B
plochy rekreace – R
plochy rekreace - hromadné – RH*
plochy rekreace - rodinné – RI*
plochy občanského vybavení – O
plochy občanského vybavení - veřejné – OV*
plochy občanského vybavení - komerční zařízení – OK*
plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby – OH*
plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport – OS*
plochy veřejných prostranství – U
plochy sídelní zeleně – Z**
plochy smíšené obytné – SO
plochy smíšené výrobní - SP
plochy výroby a skladování – V
plochy dopravní infrastruktury - D
silniční doprava – DS*
účelové komunikace – DU*
letecká doprava – DL*
plochy technické infrastruktury - T
plochy vodní a vodohospodářské (vodní toky a plochy) – W
plochy přírodní – E
plochy zemědělské – P
plochy lesní – L
plochy krajinné zeleně – K**
plochy smíšené nezastavěného území - SM
poznámka:
* - plochy jsou podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území
** - plochy vymezeny nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
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VYMEZENÍ HRANIC PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava
vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, terénních
vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a sítí apod.),
která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.

6.1.1. PLOCHY BYDLENÍ – B
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Bydlení
Přípustné využití:
 bytové domy, rodinné domy a související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství
 sídelní zeleň (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně
 nová výstavba na ploše dětských hřišť
Podmíněně přípustné využití:
 související veřejná občanská vybavenost za podmínky, že odpovídá charakterem a významem prostředí
a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše
 související občanské vybavení komerčního charakteru za podmínky, že odpovídá charakterem
a významem danému prostředí a že se jedná o pozemek menší než 1000 m2 a není riziko narušení
pohody bydlení a slouží obyvatelům v takto vymezené ploše
 další stavby a zařízení doplňující funkci bydlení, (např. veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště) za
podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše

6.1.2. PLOCHY REKREACE – R
6.1.2.1. PLOCHY REKREACE - HROMADNÉ – RH
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.
Přípustné využití:
 stavby a zařízení hromadné rekreace t.j. ubytování, stravování, a veřejná prostranství
 zeleň různých forem
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 související dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené
ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami
 stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. občanské vybavení, služby, sport,
veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky) za podmínky, že neruší krajinný ráz ani přírodní
hodnoty
6.1.2.2. PLOCHY REKREACE - RODINNÉ – RI
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb občanů
převážně soustředěných do chatových osad.
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Přípustné využití:
 stavby pro rodinnou rekreaci včetně oplocení, veřejná prostranství
 zeleň různých forem
 stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. hřiště, dětská hřiště, rekreační
louky,..)
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 související dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené
ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami

6.1.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – O
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením, které je nezbytné pro
zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejichž existence je v zájmu státní správy
a samosprávy.
6.1.3.1. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ - OV
Přípustné využití:
 stavby a zařízení občanského vybavení sloužící pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení včetně
souvisejících staveb (např. stravování, ubytování), sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
 zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná)
 související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, dále byty za podmínky, že jsou
součástí víceúčelového objektu občanského vybavení a zabírají plochu menší než občanské vybavení
6.1.3.2. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – OK
Přípustné využití:
 stavby a zařízení občanského vybavení, ve kterých převažuje jeden druh vybavení - obchod, stravování,
služby, ubytování, vědu a výzkum
 související dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství
 zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, u kterých je riziko narušení pohody bydlení v sousedících plochách včetně
druhotných účinků
Podmíněně přípustné využití:
 bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení a neovlivní využívání sousedící
plochy (výrobní, smíšené výrobní, komerčních zařízení, dopravní infrastruktury)
 parkování pro návštěvníky na terénu, za podmínky, že nelze realizovat část parkovacích stání na více
úrovních (z důvodů limitů využití území...)
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6.1.3.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY – OH
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy sloužící pro umisťování a provozování hřbitovů.
Přípustné využití:
 stavby a zařízení sloužící k provozování veřejného pohřebiště včetně souvisejících služeb
 související dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství
 zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují pietní prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 stavby a zařízení za podmínky, že tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště
6.1.3.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT – OS
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování aktivních nebo pasivních sportovních
a rekreačních potřeb občanů.
Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
 související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
 není dovoleno zastavovat pozemky hřišť
Podmíněně přípustné využití:
 stavby a zařízení, které mají víceúčelové využití a nebo tvoří doplňkovou funkci např. ubytování,
stravování, služby, obchodní prodej za podmínky, že hlavní funkci tvoří sportovní využití
 bydlení za podmínky, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

6.1.4. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – U
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení. Zprostředkují bezpečný přístup a obsluhu ploch
v zastavěném území a zastavitelných plochách.
Přípustné využití:
 plochy návsi, ulice a chodníky s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších
 cyklistické stezky, pěší stezky
 související zeleň
 související technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují bezpečný pohyb osob, kvalitu prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 zařízení a aktivity přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např.
altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská
hřiště apod.), za podmínky, že svou funkcí a architektonickým výrazem odpovídají významu
a charakteru daného prostoru
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při přestavbě veřejných prostranství navrhnout plochy zeleně v takovém rozsahu, aby byly splněny
podmínky pro plnění hygienické a estetické funkce

6.1.5. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – Z
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci
kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla. Sídelní zeleň je rovněž součástí
ostatních ploch především veřejných prostranství, bydlení a občanského vybavení.
Přípustné využití:
 sídelní a přírodní zeleň veřejně přístupná v zastavěném území a zastavitelných plochách
 chodníky pro pěší a cyklostezky
 stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, vodní prvky, veřejné WC,
kiosky, dětská hřiště
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které zmenšují biologicky aktivní plochy o více než 10% plochy nebo takové
důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 veřejná prostranství a související technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potlačení funkce
hlavní
 podzemní garáže za podmínky, že vjezdy a výjezdy nenaruší pěší provoz, nevytvoří dopravní závadu
a nezmenší biologicky aktivní plochy o více než 10%

6.1.6. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Bydlení
Přípustné využití:
 bydlení
 stavby a zařízení občanského vybavení a sportu
 veřejná prostranství
 související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr
komunálního odpadu) za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
Pro plochy KA2, KA3 a KA6 a stávající plochy v lokalitě Kačerov se stanovuje koeficient zastavění, tj. poměr
zastavěné plochy k celé ploše na max. 0,1.

6.1.7. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – SV
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží k umísťování staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují negativně životní prostředí
a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby.
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Přípustné využití:
 stavby pro výrobu netovárního charakteru (řemeslná drobná výroba, výrobní služby), služby
a skladování do 800 m2 skladovací plochy
 občanské vybavení – komerční zařízení
 související dopravní a technická infrastruktura
 sběrná místa komunálního odpadu
 sídelní zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním (např.dopravou) a technickým zařízením
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
Podmíněně přípustné využití:
 výzkumná a školská zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato
zařízení
 stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování (např. diskotéky, restaurace), dále pro
ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) za podmínky, že provoz stávající výroby nebude
negativně ovlivňovat tato zařízení
 stavby a zařízení zemědělství za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
 stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

6.1.8. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – V
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží pro umístění průmyslových, zemědělských a lesnických areálů a činnosti spojené s provozováním
technické infrastruktury.
Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu a skladování, pro zemědělskou a lesnickou výrobu
a skladování
 související dopravní a technická infrastruktura
 stavby pro výrobu netovárního charakteru (řemeslnou a jinou výrobu), služby a skladování
 sídelní zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
Podmíněně přípustné využití:
 stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování, dále pro ochranu
obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) za podmínky, že nebudou omezovat výrobní děje, činnosti
a zařízení v tomto území
 výzkumná zařízení za podmínky, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení
 stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

6.1.9. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ
 koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby dopravní infrastruktury. Tato
území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních
(včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup
k nim
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působnost koridoru pro dopravní infrastrukturu končí realizací stavby. Pokud nebude změnou územního
plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ KORIDORŮ
Přípustné využití
 činnosti, děje a zařízení dopravní infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení
 plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES
 nutné asanační úpravy
6.1.9.1. SILNIČNÍ DOPRAVA – DS
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou.
Přípustné využití:
 silnice včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů...
 pěšiny a stezky pro pěší a cyklisty
 zeleň
 odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže
 zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla, protihluková opatření
 pro čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí
 technická infrastruktura
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití
 činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
6.1.9.2. ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - DU
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině
a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras).
Přípustné využití:
 účelové komunikace, doprovodná a izolační zeleň, manipulační plochy, cyklistické a pěší trasy,
odpočívadla
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb
a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území
 činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí
 činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití
6.1.9.3. LETECKÁ DOPRAVA – DL
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží k obsluze území leteckou dopravou.
Přípustné využití:
 obvod letiště včetně náspů, zářezů, opěrných zdí,…
 objekty sloužící letecké dopravě a souvisejících služeb
 zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které omezují hlavní využití
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6.1.10. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – T
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickou
vybaveností.
Přípustné využití:
 technická infrastruktura – vedení inženýrských sítí a s nimi provozně souvisejících zařízení technického
vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických
vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné
komunikační sítě a produktovody
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 související dopravní infrastruktura
 zeleň
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

6.1.11. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VODNÍ TOKY A PLOCHY) – W
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.
Přípustné využití:
 vodní plochy, koryta vodních toků
 související dopravní a technická infrastruktura
 zeleň
 prvky ÚSES
Nepřípustné využití:
 činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, dále
které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu vody a vodního režimu, nebo
takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmíněně přípustné využití:
 pláže za podmínky, že se jedná o vodní plochu s rekreačním využitím
 jsou činnosti, děje a zařízení pro chov ryb a vodní drůbeže za podmínky, že budou minimalizovány
negativní dopady do vodního režimu (čistoty vod) a nebude narušen ÚSES a prostupnost krajiny

6.1.12. PLOCHY PŘÍRODNÍ – E
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území – plochy biocenter a zvláště
chráněných území přírody.
Přípustné využití:
 zajišťování ekologické stability přirozenou druhovou skladbou bioty, odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám
Nepřípustné využití:
 změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do
ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
 jakékoli změny využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch
navrhovaných k začlenění do nich
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Podmíněně přípustné využití:
 nezbytně nutné liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení, ČOV atd.
za podmínky, že nedojde k narušení funkčnosti biocentra a snížení druhové diverzity

6.1.13. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – P
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s intenzivním hospodařením na zemědělské půdě.
Přípustné využití:
 hospodaření na ZPF se střídáním plodin v krátkém časovém intervalu
 stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu (seníky...)
 opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území
 opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová
a protierozní opatření
Nepřípustné využití:
 všechny děje, činnosti a zařízení, které by narušily zemědělskou výrobu
 zalesňování zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF
Podmíněně přípustné využití:
 změna druhu pozemku je přípustná za podmínky, že nedojde ke změně krajinného rázu
 zalesnění za podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a CHKO Orlické hory
 související dopravní a technická infrastruktura za podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a
CHKO Orlické hory

6.1.14. PLOCHY LESNÍ – L
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí vytvářející krajinný rámec - porosty
obnovitelné v dlouhém časovém cyklu s ekologicko stabilizační funkcí.
Přípustné využití:
 pozemky určené k plnění funkcí lesa
 děje, činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES,
opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření
a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny
 účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích
a na saních
Nepřípustné využití:
 všechny děje, činnosti a zařízení, které narušují přípustné využití
Podmíněně přípustné využití
 nezbytně nutné stavby a zařízení za podmínky, že slouží pro hospodaření v lese, pro myslivost
a ochranu přírody
 stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že jsou nezbytně nutné a nenaruší stabilitu
okolních porostů
 dostavby a přístavby stávajících trvalých staveb malého rozsahu na vlastním pozemku za podmínky, že
nárůst zastavěné plochy nebude větší než 20 %
 výstavba malých vodních nádrží za podmínky, že slouží vodohospodářským účelům
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6.1.15. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ – K
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy rozptýlené krajinné zeleně mimo zastavěné území na nelesních pozemcích doplňující krajinný rámec –
vegetace je trvalá s obnovou v delším časovém cyklu a spolu s lesem vytváří krajinný rámec.
Přípustné využití:
 pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)
 pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky
Nepřípustné využití:
 činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území
 činnosti snižující ekologickou hodnotu území
Podmíněně přípustné využití:
 dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu
 související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury za
podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a CHKO Orlické hory
 zalesnění za podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a CHKO Orlické hory

6.1.16. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – SM
HLAVNÍ VYUŽITÍ
Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném postavení, přírodní
ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností.
Přípustné využití:
 zemědělská výroba – pastviny, louky, orná půda, sady, zahrady, vinice, rozptýlená zeleň
 opatření pro zachování ekologické stability území, územní systém ekologické stability
 opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová
a protierozní opatření
Nepřípustné využití:
 činnosti narušující ekologickou rovnováhu území
Podmíněně přípustné využití:
 související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury za
podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a CHKO Orlické hory
 zalesnění za podmínky odsouhlasení orgánem ochrany ZPF a CHKO Orlické hory

6.2.









NAVRŽENÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY VYUŽITÍ
ÚZEMÍ
zástavba v řešeném území je navržena jako rozptýlená dvorcového typu, s výjimkou centrální části Kunčiny
Vsi
zástavba se nerozšiřuje obestavováním hlavních komunikací, ale území sídla aronduje
jednotlivé stávající lokality nejsou propojovány zástavbou, které vede k pásovému zastavění
nejsou zastavovány výšiny a terénní hrany
jednotlivé stavby musí splňovat požadavky vzhledové konvence novostaveb a stavebních úprav v CHKO
nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů
výšková hladina zástavby je stanovena v podmínkách pro jednotlivé lokality změn (kap. 3.2.1. Zastavitelné
plochy a 3.2.2. Plochy přestavby)
při stavebních úpravách ve stabilizovaném území výšku zástavby přizpůsobit okolní zástavbě, nepřípustná
je zástavba nevhodná měřítkem (objemy narušující strukturu tradiční zástavby)
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v případě výrobních a skladových objektů je maximální výška římsy v rozvojové ploše max. 5 m
nevytvářet negativní dominanty v obrazu obce
na celém řešeném území jsou nepřípustné větrné elektrárny

7.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT

Územní rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření je vymezen ve výkrese č. 5 Veřejně prospěšné stavby,
opatření a asanace. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření níže uvedených nevylučuje možnost
vymezit další veřejně prospěšné stavby, opatření příp. asanace v navazující územně plánovací dokumentaci.
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ A UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VPS

charakteristika VPS

dopravní a technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě)
VD 1
silnice II/310 Zdobnice – Hláska – Rokytnice
předkupní právo pro kraj

VD 2

koridor silnice III třídy Zdobnice – Souvlastní – Říčky
předkupní právo pro kraj

VD 3

parkoviště pro Weisberk
předkupní právo pro obec
parkoviště proti obecnímu úřadu
předkupní právo pro obec

VD 4
VD 5
VT 1
VT 2
VT 3
VT 4
VT 5
VT 6
VT 7
VT 8

parkoviště parc. č. 620/3
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod bytovými domy
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod obcí
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Kovárna
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Kunčina Ves
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Kačerov
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice u Kolowratského lesa
předkupní právo pro obec
plocha pro čistírnu odpadních vod Zdobnice pod kostelem
předkupní právo pro obec
čerpací stanice odpadních vod
předkupní právo pro obec
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k.ú., parcelní čísla

identifikace - využití plochy

Kunčina Ves p.č. 79,
140/1, 199/1, 206/1, 246,
248, 273, 920/4, 934/1,
934/3,1015, 1017/1,
Souvlastní p.č. 176, 178,
179, 180/2, 880/1, 932,
Souvlastní p.č. 248/7,
291, 303, 317, 323, 324,
358/2, 383, 391/2, 427/1,
427/3, 590/2, 593/1,
593/2, 608/1, 623, 627,
706, 762, 885/4, 889,
890, 891, 912, 915,
937/2, 987,
Velká Zdobnice p.č. 613,
2160, 2212,
Velká Zdobnice
p.č. 1040/3
Velká Zdobnice p.č. 298,
299, 300, 301, 302, 303,
897/1
Malá Zdobnice p.č. 620/3

66-DS

65-DS

67-DS
68-DS
100-DS

Malá Zdobnice
p.č. 1241/1
Velká Zdobnice p.č. 725

71-T

Kunčina Ves p.č. 30/2

73-T

Kunčina Ves p.č. 174/1

74-T

Kačerov p.č. 984/1

75-T

Malá Zdobnice p.č. 513/2

76-T

Velká Zdobnice p.č. 1087

77-T

Kunčina Ves p.č. 675

87-T

72-T

8.

VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ
PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VPS

charakteristika VPS

k.ú., parcelní čísla

veřejná prostranství
VDT 1
plochy pro veřejné prostranství s občerstvením a základními
službami včetně sociálního vybavení pro lyžaře, Čertův Důl
předkupní právo pro obec Zdobnice
VDT 2
chodník pro pěší od kostela Krista Dobrého Pastýře po sportovní
areál s bazénem
předkupní právo pro obec Zdobnice
VDT 3

9.

chodník pro pěší od sportovního areálu přírodního charakteru po
Obecní úřad
předkupní právo pro obec Zdobnice

identifikace - využití plochy

Velká Zdobnice p.č. 1754

50-U

Velká Zdobnice p.č. 553/1,
779/1, 785, 805, 806/2,
920, 945, 1078/2, 1081/2,
2162/1
Velká Zdobnice p.č. 922/1,
924/2, 930, 944, 1068/1,
1070/1, 1087, 1088

79-U

80 U

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

V řešeném území byla vymezena územní rezerva pro vodní nádrž Pěčín.

10.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE A VLOŽENÍ DAT
O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Nebyly vymezeny.

11.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Za ty jsou považovány stavby na plochách změn v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a vzhledem
k charakteru zástavby všechny stavby v celém Kačerově.

12.

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

Dokumentace územního plánu obsahuje 42 listů textu.
Dokumentace územního plánu obsahuje 4 listy grafické části.
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POUČENÍ:
Proti Změně č. 3 Územního plánu Zdobnice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).
Uložení dokumentace
Změna č. 3 Územního plánu Zdobnice, opatřená záznamem o účinnosti se ukládá v souladu
s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Zdobnice, na Městském úřadu Rychnov nad
Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad a úřad územního plánování) a na
Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
§ 173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Ve Zdobnici dne 18. 12. 2017

……………………………
Petr Novotný
starosta obce

................……………………….
Radek Schmid
místostarosta obce

Tato písemnost, včetně všech příloh, musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce, a to
včetně jejího zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: 19. 12. 2017

Sejmuto dne: .5. 1. 2018

Písemnost byla dne 19. 12. 2017 zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění zákonným
způsobem.

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 3.1. 2018

