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1) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
1a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Územní plán Chlístov (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). ÚP byl vydán
Zastupitelstvem obce Chlístov dne 1. 10. 2008 a nabyl účinnosti dne 17. 10. 2008.
Zastavěné území je využíváno především plochami bydlení v rodinných domech,
plochami občanského vybavení, plochami výroby a skladování (zemědělská výroba),
plochami veřejné zeleně, plochami sídelní zeleně a plochami vodními a vodohospodářskými.
Nezastavěné území – volná krajina je tvořena především plochami zemědělskými –
orná půda, plochami lesními, plochami smíšeného nezastavěného území, plochami vodními a
vodohospodářskými.
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
označení
plochy
Z1
Z2
Z3

využití plochy
bydlení – rodinné domy
bydlení – rodinné domy
zemědělská výroba

výměra
[ha]
0,1548
2,2247
0,0827

možn.
RD
1
22
–

územní
studie
ano

realizov.
RD
0
0
0

Z tabulek vyplývá, že za uplynulé období nebyly plochy zastavěny. V lokalitě Z2 bylo
podmínkou zpracování územní studie. Tato studie byla zpracována. Obec Chlístov
nepožaduje vymezení nových zastavitelných ploch. Rozsah zastavitelných ploch nebude
měněn.
Územním plánem je navržena komunikace :
K1 - jako přeložka místní komunikace, celková šířka dopravní plochy 6,5 m. Stavba nebyla
doposud realizována.
1b) Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán
Územní plán Chlístov byl vydán 1. 10. 2008. Jako závazný platný dokument pro
pořízení územního plánu byla v této době Politika územního rozvoje České republiky 2006.
Obsahově na ni navazuje Politika územního rozvoje ČR 2008, která byla dne 20.7. 2009
schválena usnesením vlády ČR č. 929.
Dne 16. 11. 2011 pozbyl platnost Územní plán velkého územního celku Orlické hory a
podhůří. Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou nyní pro řešené
území Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje, které byly vydány
8. 9. 2011.
Požadavky vyplývající z těchto skutečností jsou podrobně popsány v kapitole 3) této
zprávy.
1c) Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj
území
Územní plán byl řešen s požadavkem dosažení harmonického vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel v obci.
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Při uplatňování územního plánu nebyl zaznamenán žádný nepředpokládaný negativní
dopad na ekologickou, sociální ani ekonomickou složku prostředí obce. Využívání území se
děje v souladu s koncepcí územního plánu.
Za sledované období nedošlo k výrazné změně počtu obyvatel v obci.

2) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
Z Územně analytických podkladů zpracovaných pro ORP Dobruška (dále ÚAP), které
byly pořízeny v souladu s § 25 – 29 stavebního zákona a které byly aktualizovány
k 31. 12. 2012, nevyplývá žádný problém k řešení.
3) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) schválené vládou ČR dne
20.7.2009, se na území obce nenacházejí plochy ani koridory dopravy vymezené v PÚR ČR.
Je zde vymezen koridor územní rezervy – propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63,
vedoucí z území obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko, a to do území
hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój (TP1r).
Území obce Chlístov je řešeno v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje
(dále jen ZÚR), které byly vydány dne 8. 9. 2011 usnesením Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011. Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého
kraje vyplývá pro řešené území specifická oblast Opočensko a Orlicko (podoblast Podorlicko)
a dále se zde vymezují tyto prvky ÚSES: regionální biocentrum H101 Rosošky, biokoridor
regionálního významu RK H062.
ÚP Chlístov byl vydán před schválením PÚR ČR a ZÚR a není s nimi v souladu.
Podle § 54 odst. 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně
plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního
rozvoje.
4) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 3 stavebního zákona.
Nemožnost využít vymezené zastavitelné plochy nebyla prokázána.
Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch
Stav k 1.1.

Počet obyvatel

2008
2009
2010
2011
2012
celkem

85
84
81
84
89

Stav k 31.1.

Sňatek

Přírůstek
celkový
-1
-3
3
5
4
Rozvod
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2008
2009
2010
2011
2012
celkem

1
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0

Požadavky vyplývající z demografického vývoje počtu obyvatel
Požadavky vyplývající ze společného soužití
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití
Požadavky vyplývající z polohy obce, vliv blízkosti centra ORP
Rezerva 20 %
Celkem

4 b.j.
2 b.j.
0 b.j.
5 b.j.
2 b.j.
13 b.j.

Při zohlednění předpokládaného demografického vývoje počtu obyvatel, vývoje
rozsahu společného a nechtěného soužití a zohlednění polohy obce lze odhadovat pro bydlení
v obci celkovou potřebu 13 b.j. Na dosud nevyužitých plochách k bydlení je k dispozici 23
míst pro rodinné domy, což je o 44% více, než je počet získaný odborným odhadem. Proto
není nutné vymezovat nové zastavitelné plochy.
5) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
Viz příloha.
6) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení
vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
Nepředpokládá se zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

7) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li
zpracování variant vyžadováno
Nejsou žádné požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny.
8) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod
písmeny 1) až 4) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního
plánu
Ze zjištěných skutečností uvedených pod písmeny 1) až 4) nevyplynula potřeba pořízení
nového územního plánu.
9) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny
V rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny.
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10) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Návrh se nepodává.
11) Vyhodnocení požadavků na provedení změny územního plánu včetně výsledků
projednání
Viz příloha.

Přílohy:
 Zastavitelné plochy podle ÚP Chlístov
 Výřezy výkresů ZÚR KHK
 Zadání Změny č. 1 ÚP Chlístov
 Vyhodnocení požadavků na provedení změny územního plánu včetně výsledků
projednání
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Zastavitelné plochy podle ÚP Chlístov
Z1 – bydlení – rodinné domy (0,1548 ha)

7

Z2 – bydlení – rodinné domy (2,2247 ha)
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Výřezy výkresů ZÚR KHK
Koridor územní rezervy – propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 (TP1r)

Regionální biocentrum H101 Rosošky, biokoridor regionálního významu RK H062
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Shora uvedené body zahrnují:
1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,
3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících
průzkumů a rozborů,
4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy
o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání
s dotčenými orgány a veřejností.
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Použité zkratky
PÚR ČR
ZÚR KHK
ÚAP
ÚSES
RK
RBC
VPO
VPS
ÚPD
Z1
ÚP
OOP
ZPF
VVTL
PR
MÚ

Politika územního rozvoje České republiky
Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje
územně analytické podklady
územní systém ekologické stability
regionální koridor
regionální biocentrum
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
územně plánovací dokumentace
změna číslo 1
územní plán
opatření obecné povahy
zemědělský půdní fond
velmi vysokotlaký
přírodní rezervace
městský úřad
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a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
(vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany
hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury)
Území obce Chlístov neleží v rozvojových oblastech, rozvojových osách, specifických
oblastech ani koridorech a plochách dopravy vymezených dokumentem PÚR ČR 2008. Dle
tohoto dokumentu je řešeným územím vedena rezerva koridoru technické infrastruktury –
plynárenství – koridor P5 pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce
Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR a Polska do okolí hraničního přechodu Náchod/Kudowa
Zdrój v Královéhradeckém kraji, tato rezerva je zpřesněna v ZÚR KHK.
Dle ZÚR KHK nespadá řešené území do žádné rozvojové osy či oblasti, ani do
specifické oblasti krajského významu, je hodnoceno jako území s vyrovnaným rozvojovým
potenciálem a je zařazeno mezi krajiny lesozemědělské a zemědělské. V ZÚR jsou stanoveny
požadavky na vymezení prvků systému ekologické stability (RBC H101 Rosošky, RK H062). Je
zde, jak již bylo výše uvedeno, vedena rezerva koridoru propojovacího plynovodu VVTL DN
500 PN 63, která má být změnou dále zpřesněna.
a.1. Urbanistická koncepce
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.
Změna urbanistické koncepce obce se nepředpokládá.
a.2. Koncepce veřejné infrastruktury
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn,
 Bude zpřesněn koridor územní rezervy pro záměr mezinárodního významu – propojovací
plynovod VVTL DN 500 PN63 z obce Olešná v Kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko
(Náchod/Kudowa Zdrój). V případě vhodnějšího řešení mimo tento koridor bude
prověřena účelnost vymezit další územní rezervu v ÚP, která bude podkladem pro
aktualizaci ZÚR.
a.3. Koncepce uspořádání krajiny
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých
plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §
18 odst. 5 stavebního zákona.


Bude upřesněno vymezení prvků ÚSES v území obce dle ZÚR (RBC H101 Rosošky, RK
H062) a doplněno prvky na lokální úrovni včetně prověření návaznosti na území
sousedící s řešeným územím. Budou vyznačeny části prvků ÚSES vyžadující změnu
druhu pozemků, budou vyhodnoceny dopady těchto řešení na ZPF.

Zadání Změny č. 1 ÚP Clístov
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b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
Bude zpřesněn koridor územní rezervy pro záměr mezinárodního významu – propojovací
plynovod VVTL DN 500 PN63 z obce Olešná v Kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko
(Náchod/Kudowa Zdrój). V případě vhodnějšího řešení mimo tento koridor prověřit účelnost
vymezit další územní rezervu v ÚP, která bude podkladem pro aktualizaci ZÚR.
Další vymezení územních rezerv se nepředpokládá, pokud to bude účelné budou po
prověření projektantem vymezeny.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Bude zrušeno využití předkupního práva u veřejně prospěšného opatření – založení prvků
územního systému ekologické stability.
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci
Nebude uplatněno.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Není nutné zpracování variant.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Návrh Z1 ÚP Chlístov bude zpracován v následujícím počtu:


Návrh Z1 ÚP Chlístov pro společné jednání a posouzení návrhu Z1 ÚP Chlístov
Krajským úřadem:
tištěná podoba 3x, digit. na nosiči dat 3x.



Upravený návrh Z1 ÚP Chlístov pro řízení dle § 52 stavebního zákona:
tištěná podoba 2x, digit. na nosiči dat 2x.



Z1 ÚP Chlístov pro vydání dle § 54 stavebního zákona:
tištěná podoba 4x, digit. na nosiči dat 2x.

a rozsahu:
I. ÚZEMNÍ PLÁN
 I.A Textová část
 I.B Grafická část
a) Výkres základního členění území
b) Hlavní výkres
Zadání Změny č. 1 ÚP Clístov

1 : 5 000
1 : 5 000
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
 II.A Textová část
 II.B Grafická část
a) Výkres širších vztahů
1 : 100 000
b) Koordinační výkres
1 : 5 000
c) Výkres předpokládaných záborů ZPF
1 : 5 000
(pouze v případě, že prvky ÚSES budou vyžadovat změnu druhu pozemků)
Výkresy budou zpracovány pro celé řešené území. Nosiče dat budou obsahovat textovou a
grafickou částí řešení a odůvodnění, a to ve formátu .pdf (min. rozlišení 300 dpi); grafická část
čistopisu také ve vektorovém formátu (např.: .shp, .dgn, .dwg), textová část ve formátu .doc.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území
Vzhledem k tomu, že změna územního plánu spočívá v uvedení územního plánu do souladu
se ZÚR KHK a PÚR ČR nebude vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území zpracováváno.

Zadání Změny č. 1 ÚP Clístov
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Vyhodnocení požadavků na provedení změny územního plánu včetně výsledků projednání
P.č.

Právnická osoba

Obsah stanovisek a vyjádření

Řešení

VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
1.
2.
3.
4.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a
životního prostředí, oddělení životního
prostředí
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a
životního prostředí, silniční hospodářství
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města,
evidence a dokumentace památek
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové
– Odbor životního prostředí a zemědělství

Bez vyjádření.
Bez vyjádření.
Bez vyjádření.

Ochrana zemědělského půdního fondu
K návrhu neuplatňuje žádné požadavky a připomínky.
Lesní hospodářství
Nemá připomínky.
Ochrana přírody a krajiny
Sdělují, že z předloženého návrhu zprávy vyplývá, že ÚP Chlístov byl
vydán před schválením PÚR ČR a ZÚR Královéhradeckého kraje a není
s nimi v souladu. V nejbližší změně územního plánu bude toto řešeno,
včetně vymezení prvků regionálního ÚSES: regionální biocentrum H101
Rosošky, regionální biokoridor RK H062. S tímto vyhodnocením
krajský úřad souhlasí.
Dále krajský úřad sděluje, že v území řešeném územním plánem
Chlístov se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území dle zákona.
Krajský úřad vydává dle ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: návrh
Zprávy o uplatňování územního plánu Chlístov 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 nebo na
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť se v předmětném
území nevyskytují.
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► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.
► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.

► Na základě stanoviska není třeba zprávu
upravovat. Regionální biocentrum H101
Rosošky a regionální biokoridor RK H062
vymezené v ZÚR KHK budou řešeny
v nejbližší změně ÚP.
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Posuzování vlivů na životní prostředí
Vydává následující stanovisko: návrh zprávy o uplatňování územního
► Na základě stanoviska není třeba zprávu
plánu Chlístov není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
upravovat.
podle § 10i zákona EIA.

– Odbor dopravy a silničního hospodářství
– Odbor regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a kultury
– Odbor územního plánování a stavebního
řádu

Technická ochrana životního prostředí
Nemají připomínky.
Bez vyjádření.

► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.

Bez vyjádření
Sdělují, že návrh zprávy o uplatňování územního plánu byl zpracován na
základě ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění (dále jen „vyhláška“), Městským úřadem Dobruška,
odborem rozvoje města, úřadu územního plánování, v říjnu 2013.
Předmětné území se nachází v území řešeném Zásadami územního
rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady územního rozvoje“).
Zásady územního rozvoje správní území obce Chlístov řadí do území
s vyváženým rozvojovým potenciálem, pro který vyplývá ze zásad
územního rozvoje konkrétní úkol pro územní plánování, a to vymezovat
zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu
rozvoje lidských zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí;
pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby.
Zásady územního rozvoje dále vymezují, jako veřejně prospěšná
opatření, prvky územního systému ekologické stability regionálního ► Na základě sdělení bude zpráva o
charakteru, jedná se o biokoridor RK H062 a biocentrum H 101 uplatňování doplněna o zadání změny ÚP.
Rosošky. Správní území obce Chlístov se nachází v oblasti krajinného
rázu 9 – Opočensko a 11 – Orlicko, podoblast Podorlicko.
Zásady územního rozvoje ve správním území obce Chlístov rovněž
vymezují koridor územní rezervy pro propojovací plynovod VVTL DN
500 PN 63, vedoucí z území obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR
– Polsko, a to do území hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój
(TP1r).
V této souvislosti je v bodě 3) návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu označeném jako „Vyhodnocení souladu územního plánu
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou

Vyhodnocení vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek – návrh Zprávy o uplatňování ÚP Chlístov

2

krajem“ uvedeno, že „Úp Chlístov byl vydán před schválením PÚR ČR
a ZÚR a není s nimi v souladu. Podle § 54 odst. 5 stavebního zákona je
obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou
územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního
plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně
vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“.
V bodě 5) návrhu zprávy o uplatňování územního plánu označeném jako
„Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu
zadání změny“ je uvedeno, že „Obec Chlístov neuplatňuje žádné
požadavky na změnu územního plánu. Koncepce územního plánu
zůstává nadále v platnosti a nevyvolává potřebu zpracování změny
územního plánu Chlístov.“ zároveň je zde uvedeno, že „Na základě
stávající platné legislativy vznikla potřeba změny využití předkupního
práva u veřejně prospěného opatření – založení prvků územního
systému ekologické stability. Tato legislativní změna bude řešena v
nejbližší změně územního plánu. Podle částí zemního plánu, které jsou v
rozporu se ZÚR A PÚR ČR nebude rozhodováno do doby, kdy územní
plán s nimi bude uveden do souladu (v nejbližší změně územního
plánu)“. Z této citace není zřejmé, zda změna územního plánu Chlístov
bude pořizována či nikoli.
K uvedenému je z naší strany nutno upozornit na ustanovení § 5 odst. 6
stavebního zákona, ze kterého mimo jiné vyplývá, že obce jsou povinny
soustavně sledovat uplatňování územně plánovací dokumentace a
vyhodnocovat je podle tohoto zákona a dojde-li ke změně podmínek, na
základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou
povinny pořídit změnu příslušné územně plánovací dokumentace.
Současně tak upozorňujeme na ustanovení § 36 odst. 5 stavebního
zákona, kde je stanoveno, že zásady územního rozvoje jsou závazné pro
pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území. Povinnost uvést do souladu územní plán
s Politikou územního rozvoje ČR a zásadami územního rozvoje, tedy
zpřesnit převzaté záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace,
je obci uložena ustanovením § 54 odst. 5 stavebního zákona. Přechodné
období pro pořízení změny územního plánu by mělo trvat co nejkratší
dobu.
V souvislosti s výše uvedeným je nezbytné upozornit, že pro naplnění
Vyhodnocení vyjádření, stanovisek, podnětů a připomínek – návrh Zprávy o uplatňování ÚP Chlístov
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ustanovení § 15 písm. e) vyhlášky mají být pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu zpracovány v rozsahu zadání změny
územního plánu s využitím přílohy č. 6 k vyhlášce, ve které je obsah
zadání územního plánu stanoven. Z metodického hlediska dále
připomínáme článek II. zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění stavební
zákon a některé související zákony, že je třeba změnou územního plánu
provést úpravy podle uvedeného ustanovení a to zejména v jeho bodech
označených číslicemi 1 – 10. Pokud by byly v dosud platné územně
plánovací dokumentaci ponechány části, které podle stavebního zákona,
nemohou být její součástí, stane se tato územně plánovací dokumentace
v případě přezkumného řízení v těchto částech nepřezkoumatelná.
5.
6.
7.
8.

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor
péče o krajinu, Praha
Ministerstvo životního prostředí, pracoviště
Hradec Králové

Neuplatňuje žádné požadavky na obsah zprávy.

► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.

Bez vyjádření
Bez vyjádření
Souhlasí s návrhem zprávy o uplatňování ÚP Chlístov.

► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.
► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.

9.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10.

Ministerstvo dopravy ČR

Sdělují, že na území k. ú. Chlístov se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin.
Bez vyjádření.

11.

Obvodní báňský úřad v Trutnově

Sdělují, že nemají připomínek.

12.

ČR – Státní energetická inspekce

Nemají požadavky na doplnění zprávy a souhlasí s jejím zněním.

13.

Ministerstvo obrany ČR

Uvádějí, že v řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně
ochranného pásma viz. passport č. 182/2012. Za vymezené území se
v tomto případě považuje zakreslené území – viz příloha č. passportního
► Budeš předáno projektantům změny.
listu. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba
vyjmenované části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území.
Tento regulativ požadují zapracovat do textové i grafické části návrhu
územního plánu.

14.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Bez vyjádření.
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► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.
► Na základě vyjádření není třeba zprávu
upravovat.
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15.
16.

17.

Krajská veterinární správa pro
Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Praha

Bez vyjádření.
Bez vyjádření.
Uvádějí, že v zájmovém území předloženého návrhu se nenachází
stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví
státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ).
Dále sdělují, že není evidováno anio podrobné odvodnění (drenáže).
► Na základě vyjádření není třeba zprávu
Státní pozemkový úřad je příslušný hospodařit s pozemky v k. ú. upravovat.
Chlístov a nemá námitek k ,,Návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu Vrbice“, který SPÚ evideuje pod č.j. SPÚ 449871/2013 ze dne 24.
10. 2013.
PŘIPOMÍNKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

V1

Václav a Bohuslava Kašparovi

Souhlasí, aby elektrické vedení VN 35kV k transformační stanici vedlo
přes jejich pozemky označené jako parcela 196/1 a 194 za předpokladu,
že povede pouze zemním kabelovým vedením. Jako důvod uvádí, že
pozemky jsou rozděleny do menších honů a při objíždění sloupů
postřikovačem by docházelo k přestřiku a tím znehodnocení jiných
druhů rostlin a také při vstupu těžké techniky při opravách na pole by
část úrody byla znehodnocena.
Nesouhlasí se zařazením části parcely 189, 191/2 a části parcely do
veřejně prospěšných opatření, označení U3. Jako důvod uvádějí, že tento
návrh podstatně krátí jejich vlastnická práva:rozdělení pozemku na 2
části a tím znemožnění vstupu na jeho 2. část a trvale ušlí zisk při
navrhování zatravnění (na pozemku se pěstují zemědělské plodiny).
Navržená cyklostezka je vedena po pozemcích 266/4, 266/7, 266/12,
266/13 a 266/14. Tyto pozemky jsou v jejich vlastnictví a proto žádají
obec Chlístov o jejich odkoupení. S cyklostezkou souhlasí pouze
v případě, že tyto pozemky budou obcí odkoupeny.
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►V ÚP je jako stav zakresleno stávající
vedení, které je nadzemní. Potřeba nového
vedení bude prověřena ve změně. Z tohoto
důvodu není třeba zprávu o uplatňování
upravovat.

►Biokoridor
označený
jako
veřejně
prospěšné opatření bude řešen v rámci
pozemkových úprav a vlastnická práva tedy
nebudou zkrácena.
►Řešení prodeje pozemku mezi vlastníkem a
obcí není předmětem územního plánování.
►Připomínka bude předána projektantům
změny jako podklad pro vytvoření návrhu
změny.
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