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Obec Nov6 Sidla v souladu s ustanovenim $ 20 odst. 2 z|I<ona i. 18312006 Sb., o rizemnim
plAnovdni a staverbnirnL i6du (stavebni z|kon), ve zn6ni pozd6jSich piedpistr (d6le jen ,,stavebni
z6kon") a s odkazem na $ 25 odst. 2, 171, 772 a 773 zirkona d. 5;00/2004 Sb., sprArmiiild, ve zndni
pozd6jbich piedprisri (dAle jen ,,sprAvni i6d"), Le zastupltelstvo Obce Nov6 Sidla, piislubn6
podle $ 6 odst. li pism. c) zAkona L 78312006 Sb., o irzemnim p16nov6ni a stavebnim i6du
(stavebni z6)k:.on), ve zn6ni pozddjSich piedpisri (ddle jen ,,stavebni z|kon") schv6lilo dne 11. 2.
2020 usnesetrim i:. 61 a postupem dle $ 54 odst. 2 stavebniho :r6kona a s $ 171 aL,I74 spr6vniho
i6du formou opalfieni obecn6 povahy i. U2019

vydalo
zmdnu d. L rizemniho pl6nu obce Novi Sidta.

Zrnlna d. 1 iL:zemniho pl6nu obce Nov6 Sidla
vyd|nizrnLny d. t jsou:

a

ripln6 zndnirizemniho pl6nu obce Nov6 Sidla po

-

k nahn6dnuti v listinn6 podob6 na Obecnim riiad6 obce Nov6 Sidla a na riiadd rizemniho
pl6novdni, kterym je odbor v'fstavby a uzemniho pl6novdni M6stsk6ho riiadu LitomySf

-

zvelejndny zprisobem umoZfiujici d6lkovy piistup na adrese:

httns://www
43

Zm6nu dzerrrniho planu a irplne zndni uzemniho pl6nu po t6to zmdn6 obec dorudi veiejnou
vyhl6Skou; clnem doruieni zrrr6ny uzemniho pl5nu a upln6ho znlninab'jtv6 zntlna ridinnosti.

Tato pisemnLost nnusi

bft

vyvdSena po dobu

1"5

dnt.
Sejmuto dne:

Pisemnost byla dne

4z

z.

2-o

zveiejndna na adrese:

deska/

potvrzuje vyvdSeni/sejmuti zuledni desky a zveiejnbni
zprisobem urnoZiiujicim d6lkovy piistup (po seimuti pisemnosti prosime o zasllni pisemnosti

Razitko

a podpis osoby, kterd

zpdt).

Obdrii:
k vyv6Seni na riiedni desce:
M6stsky riiacl LitomyS[ o d d 6leni maj etko pr 6v ni
Obecni uiad.Novd Sidla
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Opat ení obecné povahy č. ... /Ň01ř
Zastupitelstvo obce Nová Sídla, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. cě zákona
č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis Ědále
jen „stavební zákon“ě, podle § 54 stavebního zákona a za použití § 4ň odst. 4,
§ 1ň a p ílohy č. 7 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací činnosti, ve zn ní pozd jších
p edpis , § 171 a následujících, zákona č. 500/Ň004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
p edpis Ědále jen „správní ád“ě
vydává na základ usnesení zastupitelstva č. ………………. ze dne …………. tuto

Zm nu č. 1 Územního plánu obce Nová Sídla,
kterou se m ní Územní plán obce Nová Sídla.

ZM Nů Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (dále jen Zm

na č. 1ě

I.1. Textová část

… společný svazek s částí II. 1. elaborátu

I.2. Grafická část

... s ohledem na p edm t zm ny se nezpracovává

OD VODN NÍ ZM NY Č. 1
II.1. Textová část

… společný svazek s částí I. 1. elaborátu

II.2. Grafická část

… s ohledem na p edm t zm ny se nezpracovává
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I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZM NY Č. 1
OBSAH:
I.1.a) Vymezení zastav ného území

5

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

5

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetn urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
5
I.1.d) Koncepce ve ejné infrastruktury, včetn podmínek pro její umís ování, vymezení
ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, včetn stanovení podmínek pro jejich
využití
7
I.1.e) Koncepce uspo ádání krajiny, včetn vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití,
ploch zm n v krajin a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin, civilní ochrana a havarijní
plánování, obrana a bezpečnost státu
9
I.1.f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s určením
p evažujícího účelu využití Ěhlavní využitíě, pokud je možné jej stanovit, p ípustného
využití, nep ípustného využití Ěvčetn stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro účely uvedené v § 1Ř odst. 5
stavebního zákonaě, pop ípad stanovení podmín n p ípustného využití t chto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, včetn základních podmínek
ochrany krajinného rázu
14

I.1.g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
17
I.1.h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
p edkupní právo, s uvedením v čí prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních
čísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle
§ Ř katastrálního zákona
17
I.1.i)

Stanovení kompenzačních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

17

I.1.j)

Údaje o počtu list územního plánu obce a počtu výkres grafické části

17

I.1.k) Údaje o počtu list Zm ny č. 1 a počtu výkres grafické části

18
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Zm na č. 1 v plném rozsahu nahrazuje dosavadní Obecn závaznou vyhlášku Obce Nová
Sídla č. 1Ř.1Ň./Ň006, kterou byly vyhlášeny závazné části Územního plánu obce Nová Sídla,
textem tohoto zn ní:

I.1.a) VYMEZENÍ ZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ
Hranice současn zastav ného území obce pro části Nová Sídla a Sedliš ka je
vymezena ve výkresu č. 1 Hlavní výkres ze srpna Ň006.

I.1.b) ZÁKLůDNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRůNY ů ROZVOJE
JEHO HODNOT
Katastrální území obce Nová Sídla leží v geomorfologickém celku Svitavská
pahorkatina, v jejím podcelku Loučenská tabule. Jedná se o členitou pahorkatinu na
slínovcích, spongilitech Ěopukáchě, jílovcích a pískovcích svrchní k ídy, místy
s pleistocenními íčními a eolickými sedimenty.
Prioritou koncepce ešení je udržení obytného charakteru obce s p im enou
sob stačností obce v rámci jejího katastrálního území v oblasti pracovních p íležitostí,
zdroj , základní občanské vybavenosti, základních rekreačních a sportovních možností.
Celé katastrální území je rozd leno na urbanizované Ězastavitelnéě a neurbanizované
Ěp írodníě území. Tato jsou dále rozd lena do funkčních ploch, jejichž regulační podmínky
udávají možnosti využití lokalit.
Rozvojové plochy bydlení byly navrženy na západním okraji zastav ného území.
Další plochy byly navrženy v rámci současn zastav ného území obce. Plochy pro rozvoj
pr myslu byly navrženy v návaznosti na stávající areály zem d lské výroby v části
Sedliš ka.
Dopravní ešení vychází z priority bydlení, navrženo je napojení nových rozvojových
lokalit.
Vodní hospodá ství se v nuje ešení odkanalizování obce. Čišt ní odpadních vod je
navrženo na samostatné čistírn .
Zásobování oblasti energiemi je dostatečn zabezpečeno elektrickou energií
a plynem. V rámci rozvoje obce je navržena dopl ující trafostanice.
Současnou krajinu katastru obce Nová Sídla lze obecn
zem d lskou, siln antropogenn ovlivn nou.

definovat jako krajinu

I.1.c) URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN URBůNISTICKÉ KOMPOZICE,
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ, ZůSTůVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH P ESTůVBY ů SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN
URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN URBůNISTICKÉ KOMPOZICE
Obec má v rámci jednoho správního území dv části: část Nová Sídla Ěhlavní část
obceě a část Sedliš ka Ězem d lský podnik, n kolik rodinných dom ě situovanou na
k ižovatce silnic na Cerekvici a Morašice.
Urbanistická struktura hlavní části obce – Nová Sídla je ulicového charakteru.
Zástavba je situována oboustrann podél silničního pr tahu a je tvo ena p evážn
samostatn stojícími usedlostmi. Paraleln na ni navazuje jednostranná zástavba rodinných
5
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dom v severojižní části. Na jižním okraji zastav ného území je situován areál zem d lské
výroby. Místní část Sedliš ka je tvo ena pouze n kolika obytnými usedlostmi a areálem
zem d lského podniku, který vznikl postupnou p estavbou bývalé tvrze a p vodního
hospodá ského dvora.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Obec jako základní sídelní jednotka plní p edevším funkci obytnou, kterou dopl uje
funkce výrobní. Tyto dv funkce formulují základní vztahy a požadavky na vývoj obce.
Obytná funkce požaduje vysoce kvalitní interiér obce s maximálním zajišt ním dobrých
dopravních vztah a docházkových vzdáleností, zajišt ní odpovídající škály rekreačního
vyžití. Funkci rekreační plní sportovní h išt . Funkce výrobní je zastoupena areály
zem d lské výroby.

VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH
Bydlení – Lokalita v obci I.
Jedná se o zástavbu doposud nevyužitých pozemk p ímo v současn zastav ném území
Nových Sídel. Lokalita tvo í klín mezi záhumenky zástavby p i pr tahu a jednostrann
obestav nou místní komunikací. Parcely jsou využívány p evážn jako zahrady. Lokalita
bude dopravn obsloužena ze stávající místní komunikace. Kapacita lokality je cca 15
rodinných dom .
Bydlení – Lokalita v obci II.
Navržená lokalita tvo í dopln ní zástavby podél jednostrann obestav né místní komunikace
v jižní části současn zastav ného území. Parcely jsou v současnosti využívány jako
zahrady. Kapacita lokality je cca 6 rodinných dom .
Bydlení – Lokalita Za humny
Jedná se o hlavní novou rozvojovou plochu bydlení v obci. Tato lokalita p iléhá k současn
zastav nému území obce ze západu. Dopravní obsluha bude zajišt na rekonstrukcí
a zpevn ním záhumenní komunikace. Kapacita lokality cca 10 rodinných dom .
Výroba – Sedliš ka I.
P ípadné výrobní aktivity se navrhují usm
zem d lského podniku. Pozitivem je existence
hluku musí být p edem ov eno doložením
hygienických limit hluku v prostorech chrán
u nejbližší zástavby.

r ovat do této nevyužité plochy areálu
sítí technické infrastruktury. Umíst ní zdroj
hlukové studie, která zaručí nep ekročení
ných podle § ň0 zákona č. 258/2000Sb.,

Výroba – Sedliš ka II.
Plocha navazující na areál zem d lského podniku a z východu ohraničená hranicí katastru.
Plocha má dobré napojení na stávající sít technické infrastruktury a dobré dopravní
napojení.

VYMEZENÍ PLOCH P ESTůVBY
Plochy p estavby se nevymezují.
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VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN
Sady a zahrady obklopují jednotlivá stavení v obci, jsou d ležitým prstencem tvo ícím
p echod mezi zastav ným územím a intenzivn obhospoda ovanými poli. V intravilánu
Nových Sídel je pestrá mozaika zahrad a sad dopln na i o menší louky a políčka. Z plošn
rozsáhlejších struktur je významný zatravn ný a v současnosti neobhospoda ovaný
vysokokmenný sad mezi zahradami a lesem na východním okraji obce.

I.1.d) KONCEPCE VE EJNÉ INFRůSTRUKTURY, VČETN PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍS OVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR
PRO VE EJNOU
INFRASTRUKTURU, VČETN STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURů

Dopravní ešení vychází ze stávajícího systému páte ní silnice III. t ídy, na kterou
navazují místní a účelové komunikace, pro obsloužení nových lokalit bydlení je to rozší ení
sít místních komunikací.

SILNIČNÍ DOPRůVů
Silnice
Dopravní napojení na nad azenou tranzitní sí je nejblíže v Tržku – napojení na I/ň5
(Hradec Králové – Litomyšl – Moravská T ebová – Mohelnice).
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
III/ň5Řňř Nová Sídla – Cerekvice nad Loučnou
III/ň5Ř41 Tržek – Morašice
Základní dopravní skelet obce je tvo en silnicí III/ň5Řňř. Silnice III. t ídy budou
upravovány mimo zástavbu v kategorii S 7,5/60. V pr jezdném úseku budou silnice
upravovány v kategorii M 8/50.
Místní komunikace
Systém místních komunikací je navázán na silnici III. t ídy a je výsledkem
historického vývoje obce. Místní komunikace jsou vybaveny pouze úzkou vozovkou, a proto
je možno je za adit do kategorie M 10,25/30 jako jednopruhové obousm rné komunikace,
kde výhybny, parkovací a zastavovací pruhy v tšinou chybí a ani z ejm nebude možno je
dobudovat.
Účelová doprava
Zem d lská doprava a lesnická doprava bude i nadále využívat sít lesních a polních
cest v území.
Doprava v klidu
V současné dob nejsou v obci vybudovány parkovací plochy mimo obecní ú ad.
Parkování a stání je možno realizovat na místních komunikacích bez omezení, na
pr tahu silnice III. t ídy v obci je parkování vyloučeno. Je nutno zabezpečit volný pr jezd.

TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů
ešení technické infrastruktury navrhuje vybudování nové splaškové kanalizace pro
celou obec a výstavbu čističky odpadních vod. Pro nové rozvojové lokality navrhuje rozší ení
7
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stávajících sítí vodovodu a plynu. Z hlediska zásobování elektrickou energií je navržena
nová trafostanice.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Obec je napojena na skupinový vodovod Fiala, který je zásoben z artézského vrtu,
umíst ného v k.ú. Morašice. Vrt byl proveden v roce 1ř56, do hloubky 6Ř m. V roce 1řř4 byl
prohlouben do 104 m s vydatností 5 l/s. Zdroj je dostatečn kapacitní i pro výhledové
zásobování obce.
Stávající vodovodní trubní sí bude dopln na o nové ady, které budou sloužit pro
zásobování vodou ploch určených k nové zástavb .
Realizací nových ad bude vodovodní sítí pokryto celé zastav né území včetn
navrhovaných ploch k zástavb obce a umožní se tak napojení všem obyvatel m Nových
Sídel a Sedliš ka.
ZNEŠKOD OVÁNÍ ODPůDNÍCH VOD
Odvod z ešeného území bude realizován oddílným kanalizačním systémem.
V části Nová Sídla byla navržena kompletní splašková kanalizace, kterou bude
obsloužena jak stávající, tak navržená zástavba. Odpadní vody budou odvád ny gravitačn ,
bez použití p ečerpávacích stanic. V části Sedliš ka budou jímány splaškové vody do jímek
s pravidelným vyvážením.
Pro čišt ní splaškových vod z obce bude vybudována mechanicko – biologická
čistírna, která bude umíst na na levý b eh toku Loučná severn od zastav ného území
obce.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ešené katastrální území obce je zásobováno el. energií z primárního venkovního
vedení VN ř7Ň v nap ové hladin ň5 kV napájeného z rozvodny R 110/ň5kV Česká
T ebová p es spínací stanici Litomyšl.
Vlastní obec a ostatní odb ratelé ešeného k.ú. jsou z hlediska dodávky el. energie
pln zajišt ni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN ň5 kV je pro současnou pot ebu obce
dostačující. S výstavbou nových vedení VN ň5 kV se v ešeném území neuvažuje, krom
p ípojky pro navrhovanou zahuš ovací trafostanici.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec je v celém rozsahu plynofikována.
Celková pot eba obou částí je z provozované regulační stanice pln zajišt na pro
všechny odb ratele a vzhledem k současným odb r m bude vyhovující i pro výhledovou
pot ebu obce včetn navrhovaného rozvoje.
TELEKOMUNIKACE
Krom pevné telekomunikační sít je vybudována v území základnová stanice
anténního systému mobilní telefonní sít v prostoru východn od zastav né části obce na
jejím jižním okraji – na hranici místních tratí Chlum a K emenec.
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NůKLÁDÁNÍ S ODPADY
Tuhý komunální odpad je ukládán do popelnic a odvážen na skládku TKO. Z tohoto
odpadu je vyt íd no sklo, plasty, železo, papír a nebezpečné odpady. Plasty a sklo jsou
ukládány do mobilních kontejner v centru obce. Obec zajiš uje sb r a odvoz železa
a nebezpečných odpad .

OBČůNSKÉ VYBůVENÍ
Občanská vybavenost v obci je základní úrovn , za vyšší se dojíždí do Litomyšle.
V obci se nachází obchod s potravinami, obecní ú ad, knihovna, d tské h išt ,
h bitov, hasičská zbrojnice.

VE EJNÁ PROSTRůNSTVÍ
Podél hlavní komunikace procházející obcí roste v travnatém pruhu n kolik starších
b íz a lip, na SZ okraji obce soliterní dub letní. Kaplička je obklopena sedmi vysoko
vyv tvenými lipami s proschlými korunami. Další vzrostlé stromy rostou v liniích uvnit areálu
zem d lské výroby – z druh je zastoupen jírovec ma ál, lípa a jasan.

I.1.e) KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY, VČETN
VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZM N V KRůJIN ů STůNOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STůBILITY, PROSTUPNOST KRůJINY, PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ, OCHRůNů
P ED POVODN MI, REKREůCE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN, CIVILNÍ OCHRůNů ů HůVůRIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRůNů
ů BEZPEČNOST STÁTU
KONCEPCE
USPO ÁDÁNÍ
KRůJINY,
VČETN
VYMEZENÍ
A STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ

PLOCH

Současnou krajinu katastru obce Nová Sídla lze obecn definovat jako krajinu
zem d lskou, siln antropogenn ovlivn nou. Nezastav né území je využíváno p evážn
zem d lsky.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ,
V KRůJIN ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

PLOCH

ZM N

V nezastav ném území se vymezují následující funkční zóny:
Z – KRůJINNÁ ZÓNů ZEM D LSKÁ
P ípustné využití
- zem d lská prvovýroba, možnost zatravn ní, trvalé a speciální kultury,
- budování poldr a ostatních vodohospodá ských staveb sloužících obnov krajiny,
- protierozní opat ení, rozčlen ní na menší plochy remízy a mezemi,
- nadzemní i podzemní inženýrské sít .
Podmín né využití
- drobné sakrální stavby a odpočinky,
- polní cesty, účelové komunikace, cyklistické stezky,
- rozhledny a stavebn upravené vyhlídky,
9
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- lesní porosty.
Nep ípustné využití
- umís ování staveb s výjimkou nezbytných staveb a objekt sloužících zem d lské p d
a staveb technické infrastruktury.
L – KRůJINNÁ ZÓNů LESNICKÁ
P ípustné využití
- klidový režim p írodního prost edí, dopl ování porostu výsadbou,
- lesní pr seky a školky, účelové komunikace,
- drobné dočasné stavby související s hospoda ením v lesích.
Podmín né využití
- drobné sakrální stavby a odpočinky,
- rozhledny a stavebn upravené vyhlídky,
- nadzemní i podzemní inženýrské sít .
Nep ípustné využití
- veškeré stavby nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím,
- výsadby geograficky nep vodních d evin, pasečný hospodá ský zp sob.
P – KRůJINNÁ ZÓNů P ÍRODNÍ
P ípustné využití
- trvalá vegetace Ěd evinná i bylinnáě s preferencí domácích druh ,
- klidový režim p írodního prost edí, kultivace porost ,
- vodní toky a vodní plochy, mok ady,
- polní cesty, účelové komunikace, cyklistické stezky,
- drobné sakrální stavby a odpočinky.
Podmín né využití
- budování poldr , vodohospodá ských staveb, protierozní opat ení,
- rozhledny a stavebn upravené vyhlídky,
- nadzemní i podzemní inženýrské sít .
Nep ípustné využití
- veškeré stavby nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím,
- výsadby geograficky nep vodních d evin.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY
íčka Desná, tvo ící část severní hranice katastru, je funkčním lokálním
biokoridorem. V trati „V lukách“ je tento biokoridor propojen stejnojmenným lokálním
biocentrem s regionálním biokoridorem RK Ř46. Regionální biokoridor se ešeného území
dotýká jen v severním cípu katastru v místech soutoku Loučné s Desnou a Makovským
potokem. V t chto místech je v jeho trase vymezeno částečn funkční lokální biocentrum
„Makovský potok“.
Územní systém ekologické stability je t eba respektovat v plném rozsahu. Up esn ní
hranic prvk ÚSES a jejich skladby je t eba provést v podrobn jší dokumentaci. Plochy
tvo ící biocentra a biokoridory jsou nezastavitelné, na plochách vymezených pro ÚSES
a VKP nelze provád t nepovolené pozemkové úpravy a jiným zp soben narušovat
stabilizační funkci t chto ploch.
P ípustné využití
- lesy, mok ady, vodní plochy Ěs vyloučením intenzivních chov ryb a dr bežeě, trvalé travní
porosty, b ehové porosty.
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Podmín né využití
- ízené lesní a zem d lské hospoda ení Ěextenzivní loukyě, stavby související
s hospodá ským využitím les , vodních tok a ploch,
- zásahy snižující ekol. stabilitu krajiny schválené v ÚPD či plánu SES Ěnap . k ížení
inženýrských sítí s ÚSES za p edpokladu respektování stanoveného po adí stupn ochrany
skladebných prvk ÚSES).
Nep ípustné využití
- zásahy, které by vedly k poškození nebo zničení prvk ÚSES nebo ohrožení či oslabení
ekologicko-stabilizační funkce Ěstavby nových sídelních útvar , železnic, komunikací, skládky
odpad , t žba nerostných surovin, intenzivní chovy zv e – obory, farmy, bažantnice,
nevratné poškozování p dního krytu, stavby nesouvisející s hosp. využíváním les a vod,
stavby technické infrastruktury Ěstávající stavby bude nutno vymístitě, zahrádkové osady,
chatovišt , oplocování a zhoršování pr chodnosti krajiny.
P ehled biokoridor a biocenter v ešeném území:
Lokální biokoridor LBK 1
Současný stav společenstva:
P irozen meandrující tok Desné s b ehovými a doprovodnými porosty d evin.
Stupe ekologické stability: 4
Znehodnocení:
V současnosti bez zjevného znehodnocení.
Návrh opat ení:
Ponechat p irozen meandrující tok, b ehové porosty ponechat samovolnému vývoji,
provád t jen sanitární výb r.
Navrhované parametry:
Délka v ešeném území je 1000 metr , minimální ší ka 15 metr včetn toku.
Lokální biocentrum „V Lukách“
Současný stav společenstva:
Meandrující tok Desné a regulovaná Loučná s b ehovými porosty, obklopené polokulturními
loukami.
Stupe ekologické stability: ň – 4
Znehodnocení:
Regulace toku Loučné, p evaha kulturních trav v lučním porostu.
Návrh opat ení:
Louky pravideln kosit, ale nehnojit. V b ehových porostech provád t jen sanitární výb r,
jinak je nechat samovolnému vývoji.
Navrhované parametry:
Minimální vým ra biocentra je ň ha. Biocentrum zasahuje na ešený katastr jen svým
okrajem.
Lokální biocentrum „Makovský potok“
Současný stav společenstva:
Regulovaný tok Loučné na soutoku s Makovským potokem. Loučná je oboustrann
lemována b ehovými porosty olše lepkavé, lípy srdčité, jasanu a topolu s bohatým ke ovým
patrem. Louky v niv jsou kulturní.
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Stupe ekologické stability: 3
Znehodnocení:
Regulace toku, intenzivní využívání luk. V b ehovém porostu rostou topolové kultivary.
Návrh opat ení:
Topolové kultivary po dožití nahradit autochtonními druhy d evin. Louky využívat pouze
extenzivn .
Navrhované parametry:
Minimální vým ra biocentra je ň ha. Biocentrum se pouze svým okrajem dotýká ešeného
katastru.

PROSTUPNOST KRAJINY
Samostatné chodníky nejsou v obci rozvinuty, chodci sledují trasy místních
komunikací a státních silnic. Prostupnost krajiny pro p ší je zabezpečena sítí účelových
polních a lesních cest. Silnicí III/ň5Ř41 je trasována okružní cyklotrasa Litomyšl – Nové
Hrady – Toulovcovy maštale.
Pr tah obcí vzhledem k nízké dopravní intenzit nevykazuje zásadn jší dopravní
závady. Zem d lská doprava a lesnická doprava bude i nadále využívat sít lesních
a polních cest v území.

PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ
K zamezení p ítoku vody do obce navrhujeme z ídit podél západního okraje
zastav ného území záchytný p íkop, který bude odvád t povrchový odtok vody k údolnici
v severní části zastav ného území, kde bude p íkop zaúst n.

OCHRůNů P ED POVODN MI
V současné dob jsou povod ové pr toky redukovány vlivem retenční nádrže
a k záplavám v současn zastav ném území Nových Sídel již nedochází.

REKREACE
Rekreace nadmístního významu
ešeným územím prochází turistická trasa z Nových Hrad do Litomyšle a okružní
cyklotrasa „K Toulovcovým maštalím a na R žový palouček“ z Litomyšle.
Rekreace místního významu
V obci je situováno d tské h išt . N která stavení v obci jsou využívána rekreačn .

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují.

CIVILNÍ OCHRůNů ů HůVůRIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRůNů ů BEZPEČNOST
STÁTU
Na základ požadavku Hasičského záchranného sboru je zpracována p íloha CO.
Doložka eší výb r dvouúčelov využitelných objekt pro civilní ochranu ve prosp ch:
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aě zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím,
bě individuální ochrany obyvatelstva,
c) evakuace,
d) usnadn ní záchranných prací.
ůě zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím
Obec má zpracován plán ukrytí obyvatelstva v protiradiačních úkrytech. Počet
protiradiačních úkryt s rezervou vyhovuje současným pot ebám i výhledovému počtu
obyvatel. Budování dalších úkryt není nutné.
B) individuální ochrana obyvatelstva
Sklad prost edk individuální ochrany ĚPIOě se nachází v budov obecního ú adu. Jeho
současná kapacita vyhovuje požadavku 10 m2 skladovacích prostor na 1000 obyvatel.
Kapacita vyhoví rovn ž v návrhovém období územního plánu.
C) evakuace obyvatelstva
Pro p ípadnou evakuaci osob se navrhují tyto objekty:
OBECNÍ Ú ůD
počet objekt :
počet místností:
plochy místnosti:

1
1
25 m2

KNIHOVNA
počet objekt :
počet místností:
plochy místností:

1
2
25 m2

Dě usnadn ní záchranných prací
- p i výstavb na nových plochách, p i stávajících i nov navrhovaných komunikacích je nutno
dodržet p edpis CO-1-9/a. Umíst ní rychlostních komunikací a d ležitých místních komunikací
musí zabezpečit jejich nezavalitelnost p i rozrušení okolní zástavby; v p ípad že zástavba
hraničí s t mito komunikacemi, musí jejich ší ka být minimáln :
V1+V2
---------- + 6 m
2
V1+VŇ je pr m rná výška budov po st ešní ímsu v m. P i jednostranné zástavb
p ipočítávají ň m místo 6 m;

se

- výrobní zóna bude od obytné odd lena pruhem izolační zelen , který má účel hygienický
a bezpečnostní Ěprotipožární atd.ě;
- sít technické infrastruktury – vodovody jsou podle možností zaokruhovány, v p ípad
havárie vodovodu lze využít stávajících studní a vodních nádrží.
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I.1.f) STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM P EVůŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ĚHLůVNÍ VYUŽITÍě,
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STůNOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ ĚVČETN STůNOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO
UMÍS OVÁNÍ STůVEB, Zů ÍZENÍ ů JINÝCH OPůT ENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ
V § 1Ř ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, POP ÍPůD STůNOVENÍ PODMÍN N
P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK
PROSTOROVÉHO
USPO ÁDÁNÍ,
VČETN
ZÁKLůDNÍCH
PODMÍNEK
OCHRůNY KRůJINNÉHO RÁZU
Z hlediska základních funkcí je zájmové území rozd leno na území urbanizované
a neurbanizované. Urbanizované území je vymezeno hranicemi současn zastav ného
a zastavitelného území. Neurbanizované území tvo í p edevším území p írodní. Hranice
současn zastav ného území a zastavitelného území, jakož i funkční využití ploch, jsou
vymezeny v Hlavním výkrese č. 1 a ve výkrese Urbanistické ešení č. 2.
Hranice jednotlivých funkcí nejsou vymezeny závazn a je možno je upravovat na
základ územn plánovací dokumentace zóny Ěp i zachování druhové skladby funkcíě nebo
p im en zp es ovat v územním ízení. Za p im ené zp esn ní hranice funkční plochy se
považuje úprava vycházející z jejích vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního
plánu obce Ěvlastnických hranic, terénních vlastností, vedení inženýrských sítí, zp esn ní
hranic technickou dokumentací nových tras komunikací a inž. sítí apod.ě, která podstatn
nezm ní uspo ádání území a vzájemnou proporci ploch.
BV – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉHO TYPU
P ípustné využití
plochy rodinných dom s chovatelským a p stitelským zázemím pro samozásobení
s p ím sí nerušících obslužných funkcí místního významu,
- ve ejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zelen s prvky drobné architektury
a mobiliá em pro relaxaci,
- místní komunikace, p ší cesty.
Podmín né využití
- stavby pro maloobchod, služby, ve ejné stravování,
- ubytovací a sociální služby,
emeslnické provozy nerušící své okolí hlukem, emisemi a zvýšeným dopravním
provozem na základ hygienických p edpis ,
- zahradnictví, sportovní za ízení, objekty pro dočasné ubytování.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prost edí p ekračují limity
uvedené v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru Ě§ 13, vyhl. 137/1998),
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní za ízení náročná na
dopravní obsluhu Ěsupermarkety, hypermarketyě, dopravní terminály a centra dopravních
služeb.
DO – DOPRůVů SILNIČNÍ ů VE EJNÁ PROSTRůNSTVÍ
P ípustné využití
- silnice, místní komunikace, p ší cesty, cyklistické stezky,
- ve ejné prostory dotvá ené zelení s dominantní nebo doprovodnou funkcí,
- prvky drobné architektury, m stský mobiliá ,
- plochy pro p íležitostné obchodní, společenské a kulturní akce.
Podmín né využití
- plochy dopravních za ízení pozemních komunikací Ěčerpací stanice, odpočívadla),
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- plochy parkování a odstavování.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
OV – OBČůNSKÁ VYBůVENOST
P ípustné využití
- stavby pro maloobchod, služby, ve ejné stravování, školství a výchovu,
- stavby pro dočasné ubytování, zdravotnictví a sociální péči,
- kulturní a sociální za ízení, administrativní stavby, stavby pro činnost církví.
Podmín né využití
- stavby pro bydlení, zahradnictví, sportovní za ízení,
- činnosti výrobních služeb a drobné výroby Ě emeselě.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
ZH – H BITOVY
P ípustné využití
- skupiny hrob , urnové háje, rozptylové louky, ob adní sín , kaple, kostely, krematoria,
výsadby zelen .
Podmín né využití
- plochy parkování a odstavování.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
RS – REKREACE – SPORT
P ípustné využití
- otev ená a krytá sportovišt s nezbytným p íslušenstvím, d tská h išt , vybavení sloužící
sportovc m a návšt vník m.
Podmín né využití
- p íslušné komunikace obslužné a p ší, p ší rozptylové prostory, parkovišt .
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
VL – VÝROBů – LEHKÝ PR MYSL
P ípustné využití
- za ízení pro pr myslovou výrobu velkosériového charakteru a pro skladování bez
negativního vlivu na okolí,
- odstavné plochy, stavby technického vybavení,
- čerpací stanice pohonných hmot.
Podmín né využití
- bydlení majitel nebo obsluhy objekt nebo za ízení,
- objekty zdravotní péče, školství, vzd lávání a sociální péče,
- objekty maloobchodu a ubytovny.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
TI – TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů
P ípustné využití
- stavby a za ízení technického vybavení na úseku vodního hospodá ství, energetiky
a spoj .
Podmín né využití
- garáže, parkovišt a dílny.
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Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
VZ – VÝROBů ZEM D LSKÁ
P ípustné využití
- stavby a za ízení zem d lské a živočišné výroby,
- stavby a za ízení pro pr myslovou výrobu a pro skladování,
- čerpací stanice pohonných hmot,
- zahradnictví.
Podmín né využití
- bydlení majitel nebo obsluhy objekt nebo za ízení,
- objekty zdravotní péče, školství, vzd lávání a sociální péče,
- objekty maloobchodu a ubytovny.
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím,
- zvyšování koncentrace hospodá ských zví at s následkem zvýšení exhalací.
ZO – ZELE OCHRůNNÁ ů IZOLůČNÍ
P ípustné využití
- ozelen ní zbytkových, jinak nevyužitelných ploch, ozelen ní rušících provoz , zmírn ní
funkčních kontrast , parky, parkov upravená zele ,
- zele vysoká, st ední, nízká, travnaté plochy, p ší a cyklistické komunikace.
Podmín né využití
- plastiky, památníky, d tská h išt , lavičky, odpočinkové prostory, m stský mobiliá , altány
u parkov upravené zelen .
Nep ípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s p ípustným a podmín ným využitím.
Obecné podmínky:
Stavby uvedené v taxativním výčtu p ípustného využití jsou v jednotlivých p ípadech
nep ípustné, jestliže:
- počtem, polohou, stavebním objemem nebo účelem odporují charakteru p edm tné
lokality,
- mohou být zdrojem závad, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou
v lokalit samotné nebo v jejím okolí.
V p ípad posuzování staveb a zám r neuvedených v taxativním výčtu p ípustného
a nep ípustného využití jednotlivých funkčních ploch je nutno vycházet z obecné
charakteristiky dané funkční plochy.
STůNOVENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE VYLOUČENO UMÍS OVÁNÍ STůVEB, Zů ÍZENÍ
ů JINÝCH OPůT ENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 1Ř ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONů
Plochy tohoto charakteru se nestanovují.
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I.1.g)
VYMEZENÍ
VE EJN
PROSP ŠNÝCH
STůVEB,
VE EJN
PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ, STůVEB ů OPůT ENÍ K ZůJIŠ OVÁNÍ OBRůNY
ů BEZPEČNOSTI STÁTU ů PLOCH PRO ůSůNůCI, PRO KTERÉ LZE PRÁVů
K POZEMK M ů STůVBÁM VYVLůSTNIT
Jako ve ejn prosp šné stavby ve smyslu § 10Ř odst. Ň písm. aě stavebního zákona,
pro jejichž uskutečn ní lze v krajním p ípad vyvlastnit nebo omezit vlastnická práva
k pozemk m a stavbám, jsou vymezeny tyto stavby:
VPS 1
VPS 2 – 4
VPS 5
VPS 6, 7
VPS 8
VPS 9
VPS 10
VPS 11, 12

Kompletní sí splaškové kanalizace v obci.
Zabezpečení vodou nových rozvojových lokalit.
Odvod ovací p íkop.
Napojení rozvojových lokalit na plyn.
Vedení vysokého nap tí.
Trafostanice.
Čistírna odpadních vod.
Místní komunikace – obsloužení nových rozvojových lokalit.

Poloha ve ejn prosp šných staveb je vyznačena ve výkresové části č. 4 Výkres
ve ejn prosp šné stavby, asanace a asanační úpravy.

I.1.h) VYMEZENÍ VE EJN
PROSP ŠNÝCH STůVEB ů VE EJNÝCH
PROSTRůNSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLůTNIT P EDKUPNÍ PRÁVO,
S UVEDENÍM V ČÍ PROSP CH JE P EDKUPNÍ PRÁVO Z IZOVÁNO,
PůRCELNÍCH ČÍSEL POZEMK , NÁZVU KůTůSTRÁLNÍHO ÚZEMÍ ů P ÍPůDN
DůLŠÍCH ÚDůJ PODLE § Ř KůTůSTRÁLNÍHO ZÁKONů
Ve ejn prosp šné stavby ani ve ejná prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo, se nevymezují.

I.1.i) STůNOVENÍ KOMPENZůČNÍCH
6 STůVEBNÍHO ZÁKONů

OPůT ENÍ

PODLE

§

50

ODST.

Kompenzační opat ení se nestanovují.

I.1.j) ÚDůJE O POČTU LIST
GRůFICKÉ ČÁSTI

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ů POČTU VÝKRES

Textová část územního plánu obce má celkem 9 list oboustrann tišt ného textu.
Grafická část obsahuje 4 výkresy:
Výkres č. 1 Hlavní výkres
Výkres č. Ň Urbanistické ešení
Výkres č. ň Technická infrastruktura
Výkres č. 4 Výkres ve ejn prosp šné stavby, asanace a asanační úpravy

1:
1:
1:
1 :

5 000,
5 000,
5 000,
5 000.
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I.1.k) ÚDůJE O POČTU LIST
ČÁSTI

ZM NY Č. 1 ů POČTU VÝKRES

GRůFICKÉ

Zm na č. 1 obsahuje ř list oboustrann tišt ného textu.
Neobsahuje výkresy grafické části.
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II.1.a) Postup p i po ízení Zm ny č. 1 Ězpracovává po izovatelě
Zastupitelstvo obce Nová Sídla rozhodlo na svém zasedání dne ŇŘ.5.2019
usnesením č. ň7 o obsahu Zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla a jako osoba, která
bude spolupracovat s po izovatelem, byl podle § 6 odst. 5 písm. fě zákona č. 1Řň/Ň006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis
Ědále jen „stavební zákon“ě určen zastupitel pan Josef Vít.
Po izovatelem Zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla je odbor výstavby
a územního plánování M stského ú adu Litomyšl, a to ve smyslu § 6 odst. 1 stavebního
zákona. Protože se Zm na č. 1 ÚPO Nová Sídla po izuje zkráceným postupem, nebylo
zpracováno zadání zm ny ĚObsah zm ny je součástí usnesení zastupitelstva obce
o po ízeníě, ani se nekonalo společné jednání.
Oznámením ze dne Ň7.Ř.Ň01ř bylo oznámeno místo a doba konání ve ejného
projednání Zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla a návrh byl p ipraven k ve ejnému
nahlédnutí od ŇŘ.Ř.Ň01ř do Ň1.10.Ň01ř. Ve ejné projednání se uskutečnilo dne 14.10.Ň01ř
v Sále místní hasičské zbrojnice, Nová Sídla č.p. 7Ř. Stanoviska, námitky a p ipomínky
uplatn né p i ve ejném projednání byly vyhodnoceny, a protože nebylo nutné návrh
upravovat, zaslal po izovatel dne 1ř.1Ň.Ň01ř projektantovi pokyny pro dopln ní p ed
vydáním a následn p edložil zastupitelstvu návrh na vydání Zm ny č. 1 územního plánu
obce Nová Sídla.
Po izovatel vyhodnotil soulad návrhu územního plánu takto:
aě územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem,
bě územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastav ného území,
cě územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
p edpis ,
dě územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dotčených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ešení
rozpor .
Podrobn ji je p ezkoumání souladu a vyhodnocení uvedeno v následujícím textu.

II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního
a územn plánovací dokumentací vydanou krajem

rozvoje

POLITIKů ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dle PÚR ČR ve zn ní ůktualizací č. 1, 2 a 3, leží ešené území mimo specifické
oblasti, rozvojové oblasti i rozvojové osy.
Koridory a plochy dopravní infrastruktury, koridory a plochy technické infrastruktury
a související rozvojové zám ry do území ešeného Zm nou č. 1 nezasahují.
Vzhledem k obsahu a rozsahu navrhované zm ny se jejího ešení dotýkají pouze
následující priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území:
(14) Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. 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, nap .
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i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by m la být provázána s pot ebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V n kterých p ípadech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných p ípadech je t eba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase prom nným celkem, který vyžaduje
tv rčí, avšak citlivý p ístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
st žejní kulturní, p írodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku
nedostatku lidských zásah .
Napln ní ve Zm n č. 1:
respektováním hodnot území.
(16) P i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost
komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve
svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná ešení územního rozvoje je
zapot ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením
a charakterem oblastí, os, ploch a koridor vymezených v PÚR ČR.
Napln ní ve Zm n č. 1:
nahrazením kompletní závazné textové části ÚPO upravené dle aktuální právní úpravy.
Záv r: Zm na č. 1 je v souladu s PÚR ČR ve zn ní ůktualizací č. 1, 2 a 3.
ZÁSůDY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PůRDUBICKÉHO KRůJE
Území obce Nová Sídla je součástí území ešeného v ZÚR Pk ve zn ní Aktualizace
č. Ň, která byla vydána zastupitelstvem Pardubického kraje dne 1Ř.6.Ň01ř a nabyla účinnosti
dne 5.7.2019.
Vzhledem k obsahu a rozsahu navrhované zm ny se ešení Zm ny č. 1 dotýkají
pouze tyto relevantní priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území:
(01) Pomocí nástroj územního plánování vytvá et podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajišt ní p íznivého životního prost edí, stabilním
hospodá ském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost
a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek p i zpracování
územních studií, územních plán , regulačních plán a p i rozhodování o zm nách ve využití
území.
Napln ní ve Zm n č. 1:
p ipušt ním nezem d lské výroby v plochách VZ posiluje hospodá ský pilí , který je v ÚůP
hodnocen jako špatný.
(06) Vytvá et podmínky pro péči o p írodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
P itom se soust edit zejména na:
a)
zachování p írodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační
funkce krajiny;
Napln ní ve Zm n č. 1:
- viz Ě14ě PÚR ČR.
(07) Vytvá et podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodá ských činností na území
kraje zvlášt ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách.
P itom se soust edit zejména na:
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b)

vyvážené a efektivní využívání zastav ného území a zachování funkční
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajiš ovat plnohodnotné využití ploch
a objekt v zastav ném území a preferovat rekonstrukce a p estavby
nevyužívaných objekt a areál v sídlech p ed výstavbou ve volné krajin .

Napln ní ve Zm n č. 1:
p ipušt ním dalšího využití ploch VZ se p ispívá k plnohodnotnému využití t chto ploch.

7.6. VE EJN
PROSP ŠNÉ OPůT ENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY
(147) ZÚR vymezují jako ve ejn prosp šná opat ení tyto plochy a koridory biocenter
a biokoridor ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečn zajistit:

číslo VPO

U37

NKOD

846

VPO

ORP

Litomyšl

AronkaNedošínský
ráj

dotčená
obec

dotčené
katastrální
území

Cerekvice
nad Loučnou

Cerekcice
nad
Loučnou,
Pekla

Litomyšl

Nedošín

Nová Sídla

Nová Sídla

ídký

Vysoké Mýto

ídký

Tržek

Tržek u
Litomyšle

Hrušová

Hrušová

Napln ní ve Zm n č. 1:
RK 846 je v ÚPO zp esn n jako funkční mimo území obce, toto VPO proto není t eba
vymezovat.
Ř. STůNOVENÍ POŽůDůVK
PLÁNOVůCÍ ČINNOSTI OBCÍ

NůDMÍSTNÍHO VÝZNůMU Nů KOORDINůCI ÚZEMN

Ř.1. POŽůDůVKY Nů KOORDINůCI PLOCH ů KORIDOR VPS ů VPO
(14ř) ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územn plánovací činnosti
dotčených obcí p i zp es ování územního vymezení ploch a koridor pro umíst ní staveb.
Koordinace ploch a koridor VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat v území dále
uvedených ORP a obcí:
VPS
ORP

OBEC

Litomyšl

Nová Sídla

doprava

tech. infr.

ÚSES

–

–

U37

VPO
protipovod ová
opat ení
–
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Napln ní ve Zm n č. 1:
RK 846 je v ÚPO zp esn n jako funkční mimo území obce, toto VPO proto není t eba
vymezovat.
Záv r: Zm na č. 1 je v souladu se ZÚR Pk ve zn ní ůktualizace č. Ň.

II.1.cě Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztah
P edm t ešení Zm ny č. 1 nemá vliv na ešení z hlediska širších vztah v území,
krom možného mírného zesílení dopravní zát že současné silniční sít , která nicmén
z stane vyhovující pot ebám i do budoucna. P eshraniční zám ry či zám ry, které by m ly
p eshraniční vliv, Zm na č. 1 ani ÚPD Ědosud platná či projednávanáě sousedních obcí
neobsahují.

II.1.dě Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména
s požadavky
na
ochranu
architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastav ného území
P i napl ování cíl územního plánování je postupováno p im en dle úkol
územního plánování Ě§ 1ř stavebního zákonaě, uvedených p edevším v odst. (1) pod
písmeny bě – g), j) a o). Není m n na koncepce rozvoje území, nové plochy se nevymezují.
Ostatní úkoly se v rámci Zm ny č. 1 neuplat ují.
Zm na č. 1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 1Ř a 1ř
stavebního zákona. Její realizace negativn neovlivní p írodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, naopak posílí Ěrozvíjíě hodnoty civilizační. Urbanistické, architektonické
a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro ešení platného ÚPO, nejsou m n ny.

II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Zm na č. 1 obsahuje náležitosti požadované ve schváleném Obsahu Zm ny č. 1
územního plánu Nová Sídla, který byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Nová
Sídla.
Je člen na na vlastní ešení Zm ny č. 1 Ětextovéě a její Od vodn ní Ětextovéě s tím,
že ešení Zm ny č. 1 koresponduje s platným ÚPO a její od vodn ní je vypracováno dle
aktuální právní úpravy v oblasti územního plánování v souladu s částí II. odst. (1). P ílohy
č. 7 k vyhlášce č. 500/Ň006 Sb., Správního ádu a Stavebního zákona.
Veškeré kroky v po izování Zm ny č. 1 byly realizovány v souladu se stavebním
zákonem, a vyhláškou č. 500/Ň006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací činnosti, viz kap. II.1.aě
tohoto Od vodn ní.
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Lze konstatovat, že Zm na č. 1 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis , v platném zn ní.

II.1.f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních
p edpis a se stanovisky dotčených orgán podle zvláštních
právních p edpis , pop ípad
s výsledkem
ešení rozpor
(zpracovává po izovatelě
Stanoviska dotčených orgán uplatn ná v rámci ve ejného projednání:
1. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor životního prost edí a zem d lství, IČO 70ŘřŇŘŇŇ,
Komenského nám stí č.p. 1Ň5, Pardubice-Staré M sto, 5ň0 0Ň Pardubice Ň, stanovisko
č.j. KrÚ 6ňřř0/Ň01ř/OŽPZ ze dne Ňň.ř.Ň01ř ve zn ní: „Orgán ochrany ovzduší
(zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského ú adu v Pardubicích dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší a souvisejících p edpis neuplat uje v rámci
ve ejného projednání návrhu zm ny č. 1 územního plánu Nová Sídla žádné další
požadavky nad rámec požadavk vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územn analytických podklad .
Orgán ochrany p írody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
Z hlediska zájm sv ených dle zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochran p írody a krajiny,
v platném zn ní (dále též „zákon o ochran p írody“, do p sobnosti Krajského ú adu
Pardubického kraje, orgánu ochrany p írody, tj. územní systém ekologické stability
(regionální a nadregionální úrove ), zvlášt chrán ná území (p írodní rezervace a
p írodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a p írodní parky, nejsou k
p edloženému návrhu zm ny č. 1 územního plánu Nová Sídla (pro ve ejné projednání)
p ipomínky.
V ešeném území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability
regionální či nadregionální úrovn , jehož funkčnost či dosažení funkčnosti by mohly být
zm ny vyplývajícími z návrhu p edloženého územního plánu negativn ovlivn ny.
V p edm tném území se dále nenachází žádné zvlášt chrán né území či ochranné
pásmo zvlášt chrán ného území, evropsky významná lokalita ani ptačí oblasti. Tato
území se specifickou ochrannou jsou umíst ny v dostatečné vzdálenosti od ešeného
území, a tak nem že dojít k ohrožení p edm t ochrany zvlášt chrán ných území,
evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí.
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský ú ad Pardubického kraje, jako v cn a místn p íslušný orgán státní správy
ochrany zem d lského p dního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č.
334/1992 Sb., o OZPF, ve zn ní pozd jších zm n (dále jen „zákon“), posoudil
p edloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
NESOUHLAS
k uvedené v ci ”ÚP Nová Sídla, zm na č. 1, návrh“, s vyhodnocením d sledk
navrhovaného ešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1řř4 Sb.
OD VODN NÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se m ní zákon č. 334/1řř2
Sb., o OZPF, ve zn ní pozd jších p edpis . Po izovatel územn plánovací dokumentace
je dle § 5 odst. 1 zákona povinen ídit se zásadami plošné ochrany zem d lského
p dního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.):
„Zem d lskou p du I. a II. t ídy ochrany odejmout pouze v p ípadech, kdy jiný ve ejný
zájem výrazn p evažuje nad ve ejným zájmem ochrany zem d lského p dního fondu.“
V p ípad , že jsou n které takové plochy p ejímány z platné územn plánovací
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dokumentace a zárove je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán OZPF
§ 4 odst. 4 zákona.
K p edloženým podklad m máme proto tyto p ipomínky:
Aby mohl orgán OZPF k územn plánovací dokumentaci uplatnit svá stanoviska dle
§ 5 zákona, požaduje doplnit do tabulkových a grafických podklad veškeré záborové
lokality nacházejících se na plochách náležejících do zem d lského p dního fondu.
Po izovatel územn plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen ídit se
zásadami plošné ochrany zem d lského p dního fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona.
Budou-li navrhované lokality navrženy na I. a II. t ídách ochrany, požadujeme doplnit
u jednotlivých ploch zd vodn ní jiného výrazn p evažujícího ve ejného zájmu, nebo tyto
plochy z dalšího projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 3 zákona). Obdobn
i p i zv tšování ploch již odsouhlasených.
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem d lský p dní fond
v návrhu územního plánu požadujeme vypracovat v souladu s p ílohou č. 3 vyhlášky
Ministerstva životního prost edí č. 13/1řř4 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti
ochrany zem d lského p dního fondu, v platném zn ní.
Na souhlas ud lovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní, a ne eší se jím žádné
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemk m.
Orgán státní správy les (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová)
Podle ustanovení § 4Řa odst. 2 písm. a) zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích a o zm n
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , nemáme jako orgán státní
správy les Krajského ú adu Pardubického kraje k ve ejnému projednání návrhu zm ny
č. 1 územního plánu Nová Sídla p ipomínky – v textové části návrhu zm ny č. 1 územního
plánu v části II.1.o) „Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkce lesa“ je uvedeno, že z obsahu
zm ny č. 1 ani z dosavadního pr b hu procesu po ízení zm ny č. 1 d sledky (zábor
PUPFL) tohoto charakteru nevyplynuly. Část plochy v územním plánu je situovaná
v ochranném pásmu lesa (do 50 m od okraje lesa) a je zastavitelná jen se souhlasem
orgánu státní správy les podle § 14 odst. 2 lesního zákona, kterým je odbor životního
prost edí M stského ú adu Litomyšl.“
Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:
Pi
telefonické
konzultaci
po
obdržení
stanoviska
dne
Ň5.ř.Ň01ř
s RNDr. M. Boukalem, Ph.D. z Krajského ú adu Pardubického kraje OŽPZ, bylo
vysv tleno, že Zm nou č. 1 nedochází k žádnému dalšímu záboru ZPF, že bude
upraveno pouze využití plochy VZ výroba zem d lská, a bylo dohodnuto, že
stanovisko v této části nebude zapracováno, protože se netýká navrhované zm ny.
Další části stanoviska jsou souhlasné. Stanovisko není t eba zapracovávat.
2. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodá ství, IČO 70ŘřŇŘŇŇ,
Komenského nám stí č.p. 1Ň5, Pardubice-Staré M sto, 5ň0 0Ň Pardubice Ň, stanovisko
č.j. KrÚ 755ŇŘ/Ň01ř ze dne 10.10.Ň01ř, ve zn ní: „Krajský ú ad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního hospodá ství, odd lení silničního hospodá ství a dopravní
obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f) zákona č. 13/1řř7 Sb., o pozemních
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , k návrhu zm ny č. 1 územního plánu obce
Nová Sídla, vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 1Ř3/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném zn ní, (dále jen
„stavební zákon“), obdobn podle § 14ř odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd jších p edpis .
ešeným územím prochází silnice III/35Ř3ř a III/35Ř41, dle zákona č. 13/1řř7 Sb.,
o pozemních komunikacích se jedná o ve ejn prosp šné stavby.
Z hlediska ešení silnic II. a III. t ídy požadujeme:
Bude respektována trasa a ochranné pásmo silnic III. t ídy dle zákona č. 13/1řř7 Sb.,
o pozemních komunikacích.
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Požadujeme dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, v platném zn ní.
Vzhledem k rozší ení využití stávajících ploch výroba zem d lská o pr myslovou výrobu
a skladování, požadujeme posouzení stávajících silnic, zda vyhoví pro plánovaný provoz
vozidel. V p ípad , že bude zjišt no, že nevyhoví, je t eba navrhnout nápravná opat ení.
V opačném p ípad by nebylo možné navrhované rozší ení využití.
Podle místních podmínek je t eba vytvá et p edpoklady pro zkvalitn ní dopravní
infrastruktury, vytvá et podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany p ed hlukem a emisemi,
odstra ovat bodové závady, snižovat hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy
z dopravy, zajistit odvod srážkových vod, zajistit dostatečn únosnou konstrukci.
Nová výstavba musí být posuzována s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na zm ny
ve ejné dopravní infrastruktury a ve ejné dopravy. V p ípad vzniku nových ploch
a pot eby jejich napojení na dopravní sí , musí být zajišt na p ístupová komunikace
v odpovídající kvalit , kapacit dle platných ČSN. Stanovisko z hlediska ešení silnic
I. t ídy uplat uje k územn plánovací dokumentaci Ministerstvo dopravy.“
Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:
Požadavky obsažené ve stanovisku a týkající se projektování a výstavby
komunikací jsou p edm tem navazujících ízení - územních a stavebních. Dotčený
orgán neshledal rozpor mezi zm nou územního plánu a jím chrán nými zájmy.
Stanovisko není t eba zapracovávat, požadavky se týkají navazujících ízení.
3. Krajský ú ad Pardubického kraje, odbor rozvoje, odd lení územního plánování, IČO
70ŘřŇŘŇŇ, Komenského nám stí č.p. 1Ň5, 5ňŇ 11 Pardubice, uplatnil stanovisko č.j. KrÚ
77řňŇ/Ň01ř ze dne 1.11.Ň01ř ve zn ní: „Krajský ú ad jako nad ízený orgán posoudil
návrh Zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla dle § 55b odst. 4 stavebního
zákona a neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu zm ny územního
plánu obce s Politikou územního rozvoje ČR, v platném zn ní, se Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje, ve zn ní aktualizace č. 2 a z hlediska
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Od vodn ní
Zm na územního plánu obce je dle § 55a stavebního zákona po izována zkráceným
postupem. Krajský ú ad obdržel dne 30. Ř. 201ř oznámení o zahájení ízení o návrhu
zm ny územního plánu obce. Ve ejné projednání návrhu zm ny územního plánu obce se
konalo dne 14. 10. 201ř. V souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona obdržel krajský
ú ad dne 24. 10. 201ř žádost o vydání stanoviska a kopie stanovisek, p ipomínek
a námitek, které byly k návrhu zm ny územního plánu obce uplatn ny. Dle p edložených
podklad sousední obce neuplatnily p i projednání p ipomínky. Krajský ú ad vydává
stanovisko k dokumentaci návrhu Zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla (srpen
2019).
P edložený návrh zm ny územního plánu obce není v rozporu se stanovenými úkoly,
které vyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve zn ní
aktualizace č. 3. PÚR ČR neza azuje ešené území obce do rozvojové oblasti, rozvojové
osy ani specifické oblasti republikového významu. ešené území obce není dotčeno
vymezením nových koridor a ploch dopravní či technické infrastruktury, které by svým
významem p esahovaly území jednoho kraje. Zm na územního plánu obce svým
návrhem koncepce a zp sobem využití ploch respektuje priority územního plánování pro
zajišt ní udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR.
V od vodn ní návrhu zm ny územního plánu obce je soulad s politikou územního rozvoje
vyhodnocen.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve zn ní aktualizace č. 2, nabyly
účinnosti 5. 7. 201ř. P edložený návrh zm ny územního plánu obce musí respektovat
svým návrhem koncepce a zp sobem využití ploch následující zásady a úkoly:
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priority územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, které jsou
stanoveny v kapitole 1 ZÚR Pk,
zásady pro usm r ování územního rozvoje stanovené čl. 10Ř písm. b ZÚR Pk,
zásady pro zajišt ní ochrany území s p írodními hodnotami území kraje
(vodohospodá sky významná území, skladebné části územního systému ekologické
stability, významné krajinné prvky) stanovené v čl. 116 ZÚR Pk,
základní zásady pro péči o krajinu p i plánování zm n v území stanovené v čl. 122 ZÚR
Pk,
zásady pro plánování zm n v území dle cílových charakteristik krajiny stanovené
v ešeném území pro krajinu lesozem d lskou v čl. 131 a zem d lskou v čl. 133 ZÚR Pk.
Zp esn ný koridor regionálního biokoridoru RK Ř46 je v územním plánu obce vymezen
mimo území obce, proto není vymezen jako ve ejn prosp šné opat ení podle opat ení
U37 dle čl. 147 ZÚR Pk.
V od vodn ní návrhu zm ny územního plánu obce je soulad se zásadami územního
rozvoje vyhodnocen.
ZÚR Pk nevymezují požadavky na zpracování regulačního plánu na žádost pro plochy
a koridory vymezené zásadami územního rozvoje ani nestanovují zadání regulačního
plánu z podn tu.
P edložený návrh zm ny respektuje z hlediska širších vztah koncepce navržené územn
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
P edložený návrh zm ny nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 43 odst.
1 stavebního zákona, které by nebyly ešeny v zásadách územního rozvoje.
V rámci metodické činnosti, která vyplývá pro krajský ú ad z ustanovení § 67 odst.
1 písm. cě zákona č. 12ř/2000 Sb. o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
upozor ujeme na níže uvedené nedostatky návrhu zm ny územního plánu obce
a doporučujeme tyto nedostatky napravit.
Dne 2. ř. 201ř schválila vláda Aktualizaci č. 2 a č. 3 PÚR ČR, které po izovalo
Ministerstvo pro místní rozvoj z d vodu naléhavého ve ejného zájmu. Aktualizace č. 2
PÚR ČR byla po izována z podn tu Ministerstva dopravy a byla schválena usnesením
č. 62ř. Aktualizace č. 3 PÚR ČR byla po izována z podn tu Ministerstva zem d lství
a byla schválena usnesením č. 630. Od 1. 10. 201ř jsou Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR ČR
závazné pro po izování a vydávání územních plán v souladu s § 31 odst. 4 stavebního
zákona.
Upozor ujeme na chybné za azení obcí do správních obvod ORP v tabulce na str. 21,
kde jsou chybn do ORP Vysoké Mýto za azeny obce Nová Sídla, ídký a Tržek a m sto
Litomyšl.“
Vyhodnocení stanoviska a pokyn pro zapracování:
Napravit nedostatky uvedené ve stanovisku krajského ú adu - vyhodnotit a doplnit
soulad s ůktualizací č. Ň a č. ň PÚR ČR. Opravit za azení v tabulce na stran Ň1 obcí
Nová sídla, Litomyšl, ídký, Tržek do ORP Litomyšl.
Dále byla uplatn na souhlasná stanoviska dotčených orgán Ětj. bez stanovení jakýchkoliv
podmínekě:
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČO 70ŘŘ5Ř6ř, Teplého č.p. 15Ň6, Zelené
P edm stí, 5ň0 0Ň Pardubice Ň, stanovisko č.j. HSPů-120-18/2019 ze dne 10.10.2019,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracovišt
Svitavy, IČO 7100řŇ64, U Divadla č.p. ŘŇŘ, Zelené P edm stí, 5ň0 0Ň Pardubice Ň,
stanovisko č.j. KHSPů 161Ř0/Ň01ř/HOK-Sy ze dne 18.10.2019,
Ministerstvo pr myslu a obchodu, IČO 4760ř10ř, Na Františku č.p. 10ňř/ňŇ, 110 00 Praha
1-Staré M sto, stanovisko č.j. MPO 6Ř14Ř/Ň01ř ze dne Ň.ř.Ň01ř,
27

Územní plán obce Nová Sídla – Zm na č. 1 – Od vodn ní

Ministerstvo životního prost edí, IČO 00164Ř01, Vršovická č.p. 144Ň/65, Vršovice, 100 00
Praha 10, stanovisko č.j. MZP/Ň01ř/550/1140-Hd ze dne 5.9.2019,
Obvodní bá ský ú ad pro území kraj Královéhradeckého a Pardubického, IČO Ň5Ř44,
Wonkova č.p. 114Ň, 500 0Ň Hradec Králové Ň, stanovisko č.j. SBS ň0771/Ň01ř/OBÚ-09/1 ze
dne 3.9.2019,
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Pardubický kraj, IČO 01ň1Ň774,
Boženy N mcové č.p. Ňň1/11a, 5ň0 0Ň Pardubice, stanovisko č.j. SPU 344706/2019 ze dne
4.9.2019.

II.1.g) Vyhodnocení spln ní požadavk obsažených v rozhodnutí
zastupitelstva obce o obsahu zm ny územního plánu po izované
zkráceným postupem
Požadavky obsažené v Obsahu Zm ny č. 1, projednaném dle stavebního
zákona a schváleném Zastupitelstvem obce Nová Sídla usnesením č. 36 ze dne 10.4.2019,
byly spln ny tak, aby dokumentace vyhov la aktuální právní úprav , včetn požadavk PÚR
ČR, ZÚR Pk a ÚůP – viz kap. II.1.j) tohoto Od vodn ní.
Konkrétní spln ní – viz následující p ehled:
a) Zm na č. 1 ÚPO obsahuje:
P ípustné využití ploch VZ je dopln no.
a.1. požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury, zejména na prov ení uspo ádání
ve ejné infrastruktury a možnosti jejích zm n
Koncepce ve ejné infrastruktury stanovená ÚPO se nem ní.
b) požadavky na vymezení ploch a koridor
využití, které bude nutno prov it

územních rezerv a na stanovení jejich

Požadavek není uplatn n a ani v pr b hu po ízení Zm ny č. 1 nebyl zjišt n.
c) požadavky na prov ení vymezení ve ejn
prosp šných staveb, ve ejn
prosp šných opat ení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo
p edkupní právo
VPS stanovené v ÚPO se nem ní.
d) požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování
o zm nách v území podmín no vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzav ením dohody o parcelaci
Požadavek není uplatn n a ani v pr b hu po ízení Zm ny č. 1 nebyl zjišt n.
e) požadavek na zpracování variant ešení
Požadavek není uplatn n a ani v pr b hu po ízení Zm ny č. 1 nebyl zjišt n.
f) Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu
jeho od vodn ní včetn m ítek výkres a počtu vyhotovení
Zm na č. 1 je zpracována dle uvedených požadavk .
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g) požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv
rozvoj území

územního plánu na udržitelný

P íslušný DO nepožaduje posouzení vliv na ŽP a v d sledku toho se nezpracovává ani
VVURÚ.

II.1.h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny
v zásadách územního rozvoje Ě§ 4ň odst. 1 stavebního zákonaě,
s od vodn ním pot eby jejich vymezení
Z Obsahu Zm ny č. 1 ani z procesu po ízení Zm ny č. 1 záležitosti tohoto charakteru
nevyplynuly.

II.1.i) Výčet prvk
vymezení

regulačního plánu s od vodn ním jejich

Z Obsahu Zm ny č. 1 ani z procesu po ízení Zm ny č. 1 záležitosti tohoto charakteru
nevyplynuly.

II.1.j) Komplexní zd vodn ní p ijatého
varianty
Zastupitelstvo obce Nová Sídla na základ
zkráceným postupem rozhodlo o po ízení Zm ny č. 1.

ešení, včetn

vybrané

Návrhu na po ízení zm ny ÚPO

Zm na č. 1 je zpracována v souladu s platnou legislativou na úseku územního
plánování, zejména se zákonem č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
Ěstavební zákoně, vyhláškou č. 500/Ň006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací činnosti, a vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve zn ní pozd jších
p edpis .
Zm na č. 1 respektuje limity využití území vycházející z platných právních p edpis ,
vydaných správních rozhodnutí a vlastností území, které se dotýkají p edm tu Zm ny č. 1.
Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR.
ešení Zm ny č. 1 je v souladu s Obsahem Zm ny č. 1 invariantní. Zd vodn ní
p ijatého ešení je z ejmé z následujícího textu:
Na základ uplatn ného zám ru investora je rozší eno p ípustné využití ploch VZ
i pro nezem d lskou výrobu, což umožní obnovu využití znehodnoceného území bývalého,
dnes již nevyužívaného areálu zem d lské výroby na jižní stran ZÚ Nová Sídla.
Uvedenému využití území nebrání žádné limity využití území ani jeho hodnoty.
Naopak tím dojde k posílení hospodá ských podmínek území obce, které jsou v RURÚ ÚůP
hodnoceny jako špatné. Tímto ešením není dotčena grafická část ÚPO, která se proto
Zm nou č. 1 nem ní. Textová část je formáln zcela p epracována dle aktuální právní
úpravy. Toto p epracování však nemá vliv na v cný obsah ešení ÚPO. Ten se m ní pouze
v již popsaném p ipušt ní staveb a za ízení pro pr myslovou výrobu a pro skladování
v plochách VZ.
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Uvedená zm na využití ploch VZ nem ní žádnou z koncepcí ÚPO a neovlivní
negativn žádný z ve ejných zájm hájených DO na základ obecn platných právních
p edpis .

II.1.k) Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení,
včetn výsledk vyhodnocení vliv na životní prost edí
P íslušným dotčeným orgánem nebyl p i projednávání návrhu Obsahu Zm ny č. 1
uplatn n požadavek na posuzování vlivu na životní prost edí podle § 10i zákona č.100/Ň001
Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých souvisejících p edpis
Ězákon EIůě, ve zn ní pozd jších p edpis , a p íslušný orgán ochrany p írody a krajiny
vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti
dle ust. § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní
pozd jších p edpis .
Z výše uvedených d vod není v Obsahu Zm ny č. 1 uplatn n požadavek na
vyhodnocení vliv návrhu Zm ny č. 1 na udržitelný rozvoj území, které proto není
zpracováno.

II.1.l) Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5
Stanovisko krajského ú adu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona není t eba vydávat,
nebo dotčeným orgánem byl vyloučen významný vliv na ptačí oblasti a na evropsky
významné lokality a dotčený orgán neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení
z hlediska vliv na životní prost edí Ěstanovisko Krajského ú adu Pardubického kraje, odbor
životního prost edí a zem d lství č. j. KrÚ ň0ň41/Ň01ř ze dne 1ň.5.Ň01řě.

II.1.m) Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no,
s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo
podmínky zohledn ny nebyly
Stanovisko Krajského ú adu dle § 50 odst. 5 stavebního zákona není d vodné
zapracovávat, nebo dotčeným orgánem byl vyloučen významný vliv na ptačí oblasti a na
evropsky významné lokality a dotčený orgán neuplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vliv na životní prost edí Ěstanovisko Krajského ú adu Pardubického
kraje, odbor životního prost edí a zem d lství č. j. KrÚ ň6Ň44/Ň01ř ze dne 1ň.5.Ň01řě.

II.1.n) Vyhodnocení účelného využití zastav ného
a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch

území

P edm tem zpracování Zm ny č. 1 není dle Obsahu Zm ny č. 1 vymezení dalších
zastavitelných ploch, není proto pro jeho bezp edm tnost provedeno ani toto vyhodnocení.
Na základ skutečností, zjišt ných p i zpracování Zm ny č. 1, však lze konstatovat, že ZÚ je
využíváno účeln v souladu s platným ÚPO a pot eba vymezení nových zastavitelných ploch
nap . pro bydlení nebyla v souladu s Obsahem Zm ny č. 1 zjišt na.
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II.1.o) Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ešení na zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní
funkce lesa
Z Obsahu Zm ny č. 1 ani z dosavadního pr b hu procesu po ízení Zm ny č. 1
d sledky tohoto charakteru nevyplynuly.

II.1.p) Text územního plánu s vyznačením zm n
Vzhledem k tomu, že se zcela nahrazuje závazná část ÚPO textem uvedeným ve
Zm n č. 1, není d vodné zpracovávat tuto kapitolu.

II.1.q) Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní Ězpracovává
po izovatelě
GasNet, s.r.o., odbor správy nemovitého majetku, IČO Ň7Ňř5567, Klíšská č.p. ř40/ř6, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem 1, námitka č.j. 500Ň006ř57 ze dne Ň5.ř.Ň01ř ve zn ní:
„V ešeném území se nachází následující plynárenská za ízení ve správ společnosti
GasNet, s.r.o.: st edotlaké plynovody a p ípojky.
K návrhu zm ny č. 1 územního plánu obce Nová Sídla nemáme žádné námitky.“
Návrh rozhodnutí o námitce a pokyn pro zapracování:
Z podání je z ejmý souhlas s projednávaným návrhem Ěviz text „nemáme žádné
námitky“ě a z tohoto d vodu ho nelze považovat za námitku, o které by bylo možné
nebo nutné rozhodovat.

II.1.r) Vyhodnocení p ipomínek Ězpracovává po izovatelě
Žádné p ipomínky uplatn ny nebyly.
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Seznam zkratek a symbol
a.s.
ČKů
ČR
CO
DO
k.ú.
MO
ORP
Pk
PÚR ČR
RK
RURÚ
Sb.
SES
TKO
ÚůP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VKP
VN
VPO
VPS
VVURÚ
ZÚ
ZÚR Pk
ŽP

akciová společnost
Česká komora architekt
Česká republika
civilní ochrana
dotčené orgány
katastrální území
Ministerstvo obrany
obec s rozší enou p sobností
Pardubický kraj
Politika územního rozvoje České republiky ve zn ní ůktualizací č. 1, 2 a 3
regionální koridor
rozbor udržitelného rozvoje území
sbírka zákon
systém ekologické stability
tuhý komunální odpad
územn analytické podklady ORP Litomyšl – úplná aktualizace 2016
územní systém ekologické stability
územní plán obce
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoké nap tí
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území
zastav né území
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje ve zn ní ůktualizace č. Ň
životní prost edí
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POUČENÍ:
Proti Zm n č. 1 Územního plánu obce Nová Sídla, vydané formou opat ení obecné
povahy, nelze podat opravný prost edek Ě§ 17ň odst. Ň zákona č. 500/Ň004 Sb., správní ádě.
ÚČINNOST:
Toto opat ení obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyv šení
ve ejné vyhlášky.

v Nových Sídlech dne ....................................

..............................................................

............................................................
místostarostka

starosta
otisk razítka

Toto opat ení obecné povahy nabylo účinnosti dne ………………..
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