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Změna č. 1 Územního plánu Chlístov - textová část
Územní plán Chlístov (nabytí účinnosti dne 17. 10. 2008) se doplňuje resp. mění Změnou č. 1
Územního plánu Chlístov (dále jen Změnou č. 1). V bodech výrokové části textu Územního plánu
Chlístov, které nejsou zmiňovány, nedochází k žádným změnám. Změnou č. 1 se názvy kapitol ÚP
Chlístov přizpůsobují terminologii stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
V kapitole a) vymezení zastavěného území se Změnou č. 1 vypouští datum „1. 4. 2007“ a doplňuje
se následující text: „20. 3. 2018 z důvodu přenesení ÚP Chlístov do digitalizované katastrální mapy“.

V kapitole c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně, podkapitole c.1. urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, plochy
s rozdílným způsobem využití se Změnou č. 1 na konec kapitoly doplňuje následující text:
„ÚP Chlístov vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž přehled a podmínky jejich využití
jsou uvedeny v kap. f) ÚP Chlístov.“

V kapitole c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně, podkapitole c.2. vymezení zastavitelných ploch se Změnou č. 1 do tabulky
zastavitelných ploch doplňují následující řádky:
označení
plochy

využití plochy

podmínky
využití

územní studie

regulační
plán

zásady
etapizace

Z4

bydlení rodinné domy

-

-

-

-

V kapitole e) koncepce uspořádání krajiny, podkapitole e.2 územní systém ekologické stability
(ÚSES) se Změnou č. 1 za první odstavec doplňují následující řádky:
„regionální biocentrum RBC H 101 Rosošky
regionální biokoridor RBK H 062
lokální biocentrum LBC1“
V kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, části
1. PLOCHY BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY se Změnou č. 1 na konec prvního odstavce pod nadpisem
doplňuje text: „Z4“:
V kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, se Změnou č.
1 na konec kapitoly doplňuje text:
„Souhrnně pro plochy s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území a zastavitelné
plochy platí:
- nepřípustné jsou stavby pro zemědělství (mimo přístřešků pro zvířata) a oplocení (mimo
dočasného či ohrazení pro chovné a pěstební účely)“

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

oplocení

3

Změna č. 1 Územního plánu Chlístov

V kapitole g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit se Změnou č. 1 v tabulce veřejně prospěšných staveb v řádcích
VPO U - LBK2, VPO U - LBK2, LBK3 a VPO U - LBK3 vypouští text ve sloupci předkupní právo a ve
sloupci dotčené pozemky dle katastrální mapy.
V kapitole g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit se Změnou č. 1 v tabulce veřejně prospěšných staveb doplňují
následující řádky:
druh
stavby / opatření
VPO U - RBC
H101 Rosošky

označení
(výkres B3)
U4

předkupní
právo

možnost
vyvlastnění

katastrální
území

-

ano

Chlístov u
Dobrušky

dotčené pozemky dle katastrální
mapy
-

V kapitole h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo se Změnou č. 1 v prvním odstavci termín „veřejně prospěšná opatření“
nahrazuje termínem „veřejná prostranství“.
V kapitole j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty
pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti se Změnou č. 1 v druhém
odstavci za slovo „..studie“ vkládá následující závorka: „( vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti)“.
Změnou č. 1 se doplňuje následující kapitola:
„n) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nestanovují se.“

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Řešení Změny č. 1 obsahuje 2 strany textu formátu A4. Součástí Změny č. 1 je „Výkres
základního členění území“, „Hlavní výkres“ a „Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací“, vše v měřítku 1 : 5 000.
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Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Chlístov - textová část
Textová část Územního plánu Chlístov s vyznačením změn je Přílohou Odůvodnění Změny č. 1.
Seznam používaných zkratek
BPEJ
CO
ČEZ
ČSN
DO
CHLÚ
KHS
k.ú.
LBC
LBK
LÚSES
NKP
NN, VN, VVN
OP
ORP
OÚ
PUPFL
RBC
RBK
RÚSES
ř.ú.
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VAK
VKP
ZPF
ZÚR
ZÚ

- bonitovaná půdně ekologická jednotka
- civilní ochrana
- České energetické závody, a.s.
- česká státní norma
- dotčený orgán
- chráněné ložiskové území
- Krajská hygienická stanice
- katastrální území
- lokální biocentrum
-lokální biokoridor
-lokální systém ekologické stability
- národní kulturní památka
- nízké, vysoké, velmi vysoké napětí
- ochranné pásmo
- obec s rozšířenou působností
- obecní úřad
- pozemky určené k plnění funkce lesa
- regionální biocentrum
-regionální biokoridor
-regionální systém ekologické stability
- řešené území
- územně analytické podklady
- územní plán
- územně plánovací dokumentace
- územní systém ekologické stability
- vodovody a kanalizace
- významný krajinný prvek
- zemědělský půdní fond
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
- zastavěné území

A) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU,
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A1) Postup při pořízení změny územního plánu
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města (dále jen pořizovatel) příslušný podle ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 2. 12. 2016 žádost obce Chlístov
o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Chlístov. Určeným zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem byl stanoven starosta obce Stanislav Novotný.
Změna č. 1 ÚP Chlístov je pořizována na základě Zprávy o uplatňování Územního plánu Chlístov,
kterou Zastupitelstvo obce Chlístov schválilo dne 17. 9. 2014. Součástí této Zprávy je zadání Změny č. 1
Územního plánu Chlístov. Zastupitelstvo obce Chlístov dne 2. 12. 2016 schválilo doplnění Změny č. 1 o
tři požadavky fyzických osob na změnu územního plánu a zmenšení zastavitelné plochy Z2.
Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
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prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“), vydal podle § 47 odst.
2 stavebního zákona stanovisko, ze kterého vyplývá, že návrh Změny č. 1 Územního plánu Chlístov,
včetně doplněných požadavků, není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona o posuzování vlivů.
Na základě zadání vypracovala firma REGIO, projektový ateliér s.r.o., hlavní projektant Ing.
arch. Jana Šejvlová, autorizovaný architekt (ČKA 02778), Hořická 50, Hradec Králové, v dubnu 2018
návrh Změny č. 1 Územního plánu Chlístov pro společné jednání. Podle § 50 odst. 2 stavebního
zákona oznámil pořizovatel dobu a místo konání společného jednání o návrhu změny územního plánu
oznámením ze dne 9. 5. 2018 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Chlístov
a sousedním obcím. Společné jednání se uskutečnilo dne 6. 6. 2018 na Městském úřadě Dobruška.
Do návrhu změny územního plánu bylo možné nahlédnout ve lhůtě od 14. 5. 2018 do 28. 6. 2018
v kanceláři Obecního úřadu Chlístov a v kanceláři úřadu územního plánování Městského úřadu
Dobruška. Současně bylo umožněno nahlédnutí do návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov
dálkovým přístupem na webových stránkách města Dobrušky.
Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ze společného jednání vypracoval
pořizovatel pokyny k úpravě návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov a zaslal je dne 12. 11. 2018
zpracovateli změny územního plánu.
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Chlístov před řízením o jeho vydání posoudil Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanoviskem ze dne
01.07.2019 pod značkou KUKHK–19987/UP/2019/Hav. Krajský úřad uvedl, že lze zahájit řízení
o změně Územního plánu Chlístov v režimu ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona a ustanovení
§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
O upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov se konalo dne
2. 10. 2019 veřejné projednání s výkladem územně plánovací dokumentace, které bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou ze dne 28. 8. 2019. Návrh změny územního plánu byl vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 30. 8. 2019 do 9. 10. 2019 u pořizovatele, v kanceláři Obecního úřadu Chlístov a na
webových stránkách města Dobrušky. K veřejnému projednání byly oznámením ze dne 28. 8. 2019
přizvány jednotlivě obec Chlístov, dotčené orgány a sousední obce.
Pořizovatel po veřejném projednání a po uplynutí zákonné lhůty 7 dní, došlá stanoviska,
připomínky a námitky vyhodnotil. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
zaslal dne 14. 10. 2019 dotčeným orgánům, aby k nim ve lhůtě 30 dnů uplatnily stanoviska. Na
základě uplatněných stanovisek a námitek byl návrh Změny č. 1 Územního plánu Chlístov upraven.
Vzhledem k tomu, že úpravami nedošlo ke změně charakteru přijímaného územního plánu a jím
řešeného území v podstatných rysech, nebylo nutné dle § 53 odst. 2 stavebního zákona opakovat
veřejné projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov s Politikou
územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, s vyhodnocením účelného využití zastavěného území, s vyhodnocením
potřeby vymezení zastavitelných ploch a dospěl k závěru, že Změna č. 1 Územního plánu Chlístov je
v souladu s výše uvedeným a předložil návrh Změny č. 1 Územního plánu Chlístov Zastupitelstvu
obce Chlístov ke schválení.
A2) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Změna č. 1 Územního plánu Chlístov byla zpracována v souladu s požadavky zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platných zněních. S účinností od 1. ledna 2018 došlo k novele
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci, kterou
byl mimo jiné nově stanoven obsah a struktura územního plánu. S ohledem na uvedené skutečnosti
došlo k úpravě formálního obsahu územního plánu podle přechodného ustanovení Čl. II vyhlášky č.
6
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458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, tedy obsahu a zároveň struktury textové části. Z tohoto důvodu
byly upraveny názvy kapitol územního plánu bez věcné změny řešení ÚP. Např. v kapitole c. a
příslušné podkapitole je upraven název ve smyslu doplnění urbanistické kompozice a ploch
s rozdílným způsobem využití. Na základě prověření obsahu kapitoly lze konstatovat, že urbanistická
kompozice je obsažena v řešení platného ÚP, a to jak v textové, tak grafické části. Zároveň došlo
k doplnění informace o vymezených plochách s rozdílným způsobem využití bez věcné změny řešení
ÚP. Dále došlo k doplnění kapitoly týkající se stanovení kompenzačních opatření. Dále Změna č. 1
reaguje na ustanovení § 18 stavebního zákona, kdy v nezastavěném území vylučuje umisťování
některých staveb, řešením Změny č. 1 bylo zrušeno u VPO U - LBK2, VPO U - LBK2, LBK3 a u VPO
U - LBK3 předkupní právo, což odpovídá ustanovení § 101 stavebního zákona. Změnou č. 1 je dle
požadavků stavebního zákona uváděn ÚP Chlístov do souladu s nadřazenou ÚPD kraje.

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (SOULADU S POLITOKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM,
VYHODNOCENÍ SE SOUSEDNÍMI OBCEMI)
B1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Řešené území dle schválené Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1 – 3 (PÚR)
nespadá do vymezených rozvojových oblastí, rozvojových os ani do specifických oblastí. Širším
územím prochází dle PÚR územní rezerva pro záměr mezinárodního významu - plynovod přepravní
soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického
kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém
kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5. Na základě prověření širších vztahů lze konstatovat, že
koridor územím obce Chlístov neprochází, jeho vedení bylo upřesněno v rámci ÚPD sousedních obcí
- ÚP Nové Město nad Metují a ÚP Dobruška.
Návrh Změny č. 1 respektuje tyto republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
-

čl. 14. Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice - Změnou č. 1 jsou vymezeny dvě drobné
zastavitelné plochy pro bydlení v západní a v jižní části obce a jsou zapracovány prvky
regionálního ÚSES dle ZÚR za současného respektování přírodních, civilizačních a
kulturních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví;



čl. 16. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
území i s jeho uživateli - Změnou č. 1 je mimo jiné vymezena zastavitelná plocha
v zastavěném území, jedná se tedy o účelné využití zastavěného území;

S ohledem na předmět řešení Změny č. 1 nejsou ostatní priority uplatněny. Návrh Změny č. 1 je
v souladu s PÚR ČR ve znění její aktualizací.

B 2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Území obce Chlístov je řešeno v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve
změní Aktualizace č. 1 a 2 (ZÚR). Dle ZÚR se Chlístov nachází v území s vyváženým rozvojovým
potenciálem (ÚVRP) a dále ZÚR v území vymezují (z PÚR převzatý) koridor územní rezervy pro
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záměr mezinárodního významu, kterým je plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná
u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí
hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji, vymezený v PÚR ČR jako
záměr P5 (také jako VPS TP1r). Dle ZÚR do území Chlístova zasahuje regionální biocentrum RBC
H101 Rosošky a regionální biokoridor RBK H062. Dále se dle ZÚR Chlístov nachází v krajině
lesozemědělské a je součástí oblasti krajinného rázu Opočensko a Orlicko, resp. poddoblasti
krajinného rázu 11a Podorlicko.
Změna č. 1 je v souladu s těmito obecnými úkoly pro územní plánování vyplývajícími ze ZÚR:
4. tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu
potřebné pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy řešením Změny č. 1 byl požadavek na vymezení koridoru VTL pro plynovod přepravní
soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území
Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa
Zdrój v Královéhradeckém kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 prověřen a z tohoto
prověření vyplynulo, že na území obce Chlístov není nutno koridor vymezovat (podrobně
viz kap. B3) Odůvodnění;
5. vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky
vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje
a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních
částí historicky rostlé sídelní struktury - řešením Změny č. 1 respektováno, je vymezena
zastavitelná plocha pro bydlení ve východní části obce;
5d. respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce
a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny Změnou č. 1 jsou vytvořeny podmínky pro optimální rozvoj malého venkovského sídla;
10a. navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně
nezastavěného území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a
dostupnosti dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského
vybavení - Změnou č. 1 dochází k vymezení zastavitelných ploch při současném zrušení
jiných zastavitelných ploch z důvodu požadavku na nezvyšování celkové výměry
zastavitelných ploch pro rozvoj obce;
19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a
regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a
potenciálních migračních tras živočichů - Změnou č. 1 je do ÚPD obce doplněn ÚSES
regionálního charakteru dle požadavků ZÚR.
Ostatní priority se v řešení Změny č. 1 neuplatňují.
ZÚR stanovuje tyto úkoly pro územní plánování pro územní rezervu pro záměr mezinárodního
významu plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji
Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu
Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 (TP1r).
upřesnit a územně hájit koridor územní rezervy mezinárodního významu - řešením Změny
č. 1 byl požadavek na vymezení koridoru pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí
obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na
hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v
Královéhradeckém kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 prověřen a z tohoto
prověření vyplynulo, že na území obce Chlístov není nutno koridor vymezovat (podrobně
viz kap. B3) Odůvodnění;
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu typů biochor vyskytujících se v
daném území biocentrum regionálního významu RBC H101 Rosošky a pro ochranu existujících
regionálních migračních tras bioty biokoridor regionálního významu RBK H062 s těmito úkoly
pro územní plánování:
-
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respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální
úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny -
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Změnou č. 1 ÚP Chlístov se vymezuje RBC H101 Rosošky a RBK H062 v koordinaci
s navazujícími ÚPD obcí Ohnišov a Nové Město nad Metují;
-

plochy vymezených biocenter a biokoridorů v případě, že jejich současný stav odpovídá
cílovému, všestranně chránit. V případě, že neodpovídá, podporovat jeho urychlenou realizaci
- řešením Změny č. 1 jsou převzaté prvky regionálního ÚSES vymezeny ve volné krajině jako
nezastavitelné;

-

při zpřesňování vymezení skladebných částí regionálního významu jsou respektována
následující základní pravidla:


plochy biocenter a biokoridorů ÚSES vymezovat jako plochy nezastavitelné, z hlediska
funkčního využití zejména jako plochy přírodní nebo plochy vodní a vodohospodářské,
případně plochy ÚSES nebo jejich části vymezit jako plochy s překryvnou funkcí na
plochách s jiným způsobem využití, a to zejména na plochách zemědělských nebo
lesních; za podmínky zachování průchodnosti mohou být koridory překříženy plochami
dopravní a technické infrastruktury - regionální biokoridory jsou vymezeny jako
nezastavitelné;



s výjimkou koridorů vázaných na vodní toky vymezovat a zpřesňovat nadregionální a
regionální biokoridory mimo zastavěná území a zastavitelné plochy tak, aby byla
dodržena provázanost ÚSES jako celku na všech úrovních, a zároveň tak, aby byly v co
největší míře vymezeny v plochách přírodního charakteru (tj. zejména v plochách
přírodních, vodních a vodohospodářských, lesních, smíšených nezastavěného území) je zajištěna ochrana RBK, jsou vymezeny jako nezastavitelné;



u ostatních RBC je třeba dbát především na zachování reprezentativnosti z pohledu
zastoupených stanovišť a cílových ekosystémů pro příslušné typy větve regionálního
ÚSES a biochor a na zachování alespoň minimální požadované výměry (stanovené
individuálně podle reprezentativnosti pro typy biochor a týkající se plochy cílových
ekosystémů) - řešením Změny č. 1 respektováno, RBC H 101 Rosošky odpovídá
parametrům dle ZÚR;



u RBK je třeba v maximální možné míře preferovat trasování stanovišti odpovídajícími
danému typu větve regionálního ÚSES a dbát na zachování maximální přípustné délky
a alespoň minimální požadované šířky, s výjimkami úseků, kde reálné podmínky využití
území vymezení v této šířce a případně ani dodržení maximální přípustné délky
neumožňují (zejm. u úseků regionálních biokoridorů (RBK) v zastavěných územích
sídel) - Změnou č. 1 respektováno;



ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí ÚSES
umisťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení
plochy do požadovaného cílového stavu; všechny (i přechodné) zásahy do vymezených
ploch skladebných částí ÚSES lze provádět pouze na základě odborného posouzení a
souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody - do RBC a RBK nejsou řešením Změny
č. 1 vymezeny žádné funkce, které by znemožnily jejich funkčnost, resp. konkrétní
realizaci v rámci projektů ÚSES či komplexních pozemkových úprav;



stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, ţe nedojde
k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině - RBC a RBK
vymezené řešením Změny č. 1 nejsou narušovány žádnými návrhy technické či
dopravní infrastruktury;

ZÚR stanovuje tyto úkoly pro územní plánování vyplývajícími ze ZÚR pro civilizační hodnoty:
-

ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje z hlediska struktury osídlení vytvářet
vymezováním nových ploch změn územní podmínky především pro rozvoj bydlení a
občanského vybavení v závislosti na velikosti přirozeného spádového území a specifických
hodnotách území - řešením Změny č. 1 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj venkovského
bydlení;
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-

strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik nových
sídel - řešením Změny č. 1 není připuštěn vznik nových sídel;
Dále obec patří dle ZÚR do území s vyváženým rozvojovým potenciálem s těmito obecnými
zásadami k zachování charakteristických rysů jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny:

-

zemědělskou krajinu členit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umožňující průhledy krajinou
pro zvýraznění její hloubky nebo různých dominant - řešením Změny č. 1 nedochází
k významnějším změnám v řešení krajiny mimo vymezení RBK a RBC dle ZÚR;

-

nevytvářet nová urbanizovaná území - řešením Změny č. 1 nejsou vytvářena nová
urbanizovaná území;
ZÚR dále stanoví následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených
obcí:

-

zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území - řešením Změny č. 1
respektováno, zastavitelná plocha vymezená Změnou č. 1 navazuje na zastavěné území;

-

při pořizování územních plánů respektovat a zohlednit priority územního plánování, stanovené
v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území - při řešení Změny č. 1 byly zohledněny obecné priority územního plánování;

-

zpřesnit a územně stabilizovat prvky územního systému ekologické stability nadregionálního a
regionálního významu - při řešení Změny č. 1 byly ze ZÚR převzaty a zpřesněny nadmístní
ÚSES RBC H 101 Rosošky a RBK H062;
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování pro zachování charakteristických rysů
lesozemědělské krajiny:

-

zachovat vyvážený vztah urbanizovaného prostoru, zemědělské půdy, lesních porostů a
přírodních ploch - je respektováno;

-

minimalizovat negativní zásahy do ZPF a PUPFL, omezit zábor těchto pozemků na nezbytně
nutnou míru - je respektováno, zábor ZPF je navržen v přiměřeném rozsahu a za současného
zrušení části doposud nevyužité zastavitelné plochy;

-

vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj lesních porostů s přirozeným složením a dalších
ekosystémů přírodního charakteru z důvodu zvýšení ekologické stability a biologické diverzity
krajiny a zlepšení vodního režimu krajiny - je respektováno stanovenou koncepcí rozvoje
krajiny v ÚP Chlístov;

-

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a stanovit podmínky pro jejich
doplnění hmotově a tvarově vhodnými stavbami - je respektováno vymezením zastavitelných
ploch ve vazbě na zastavěné území a stanovením podmínek prostorového uspořádání,

-

rozvoj cestovního ruchu navrhovat ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět
rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - rozvoj chatových lokalit není připuštěn;

-

rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti
krajiny - není navrhováno;

-

vytvářet podmínky pro ochranu kompaktních lesních horizontů před narušením nevhodnými
stavbami, zejména vertikálními a liniovými a to i v dálkových pohledech - je respektováno;
ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti pro Chlístov:
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-

naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušného území s vyváženým rozvojovým
potenciálem - respektováno, řešení ÚP naplňuje cíle a úkoly územního plánování dle § 18 a
19 stavebního zákona;

-

zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území - respektováno;

-

při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority územního
plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území - řešení ÚP i Změny č. 1 tento požadavek respektuje;
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-

zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury,
rozvojové plochy, plochy pro protipovodňovou ochranu území a pro LAPV a prvky územního
systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu - respektováno, řešení
ÚP vymezuje RBK, který koordinuje ve vazbě na ÚPD sousedních obcí;

-

při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v
plochách a koridorech minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), především
zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany - zábor ZPF na kvalitních půdách je kompenzován
zrušením jiné zastavitelné plochy, resp. jejím zmenšením;

-

při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v
plochách a koridorech minimalizovat zábor a zásah PUPFL, především do lesů zvláštního
určení a lesů ochranných - je splněno, zábor PUPFL není navrhován;

-

při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v
plochách a koridorech minimalizovat negativní ovlivnění ekologického a hydrologického stavu
vodních útvarů - nejsou vymezovány plochy pro záměry, které by měly takový negativní vliv;

-

v územních plánech obcí a při projektové přípravě konkrétních záměrů vždy umisťovat záměry
v rámci ploch a koridorů tak, aby byly eliminovány nebo minimalizovány územní střety záměrů
s EVL a PO, respektive územní střety záměrů s předměty ochrany EVL a PO, tj. plochami
přírodních stanovišť a biotopů druhů - řešení změny ÚP tyto požadavky plně splňuje;

Změna č. 1 vymezuje RBC H101 Rosošky jako VPO pro vyvlastnění dle ZÚR (podrobněji viz
kap. F) Odůvodnění Změny č. 1.
Návrh Změny č. 1 je v souladu se ZÚR, ve znění Aktualizace č. 1 a 2.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil
Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie
Krajiny Královéhradeckého kraje byla dokončena v červnu 2018. Dle této studie leží řešené území ÚP
ve „vlastní krajině“ Podorlicko. Lze konstatovat, že řešení ÚP Chlístov i Změna č. 1 plně respektují
přírodní a krajinné hodnoty. V územní studii krajiny nejsou pro vlastní území obce Chlístov stanoveny
žádné konkrétní požadavky na řešení v ÚPD.
B 3) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací navazujících obcí
Z hlediska širších územních vztahů bylo nutno zajistit koordinaci návrhových prvků územního
systému ekologické stability RBC a RBK s územím navazujících obcí:
RBK H062 je koordinováno s územím Nového Města nad Metují (k.ú. Spy), návrh ÚP je fázi
opakovaného veřejného projednání, a Ohnišova (k.ú. Zákraví), je zpracována dokumentace pro
společné jednání s DO.
Na jihozápadním okraji Chlístova je vymezeno RBC H101 Rosošky, které je vymezeno ve
vazbě na území obce Ohnišov (k.ú. Zákraví). Vydaný ÚP Val není uveden do souladu se ZÚR, prvky
regionálního ÚSES neobsahuje. Koordinace bude zajištěna v rámci změny ÚP Val.
V ZÚR jsou jako veřejně prospěšná opatření vymezeny veškeré prvky regionálního ÚSES. Ty
jsou Změnou č. 1 ÚP Chlístov upřesněny a zkoordinovány z hlediska širších územních vztahů. Jako
VPO je vymezeno RBC H101 (VPO U4). Jako VPO nebyl vymezen regionální biokoridor, a to
s ohledem na charakter území, kterým je veden a s ohledem na jeho funkčnost (lesní společenstva).
Tento přístup je koordinován v rámci širších vztahů, kdy RBK H062 nebyl jako VPO vymezen ani
v ÚPD navazujících obcí (Nové Město nad Metují a Ohnišov).
Na severozápadním okraji k.ú. Chlístov je vymezeno LBC 1, které navazuje na stejný prvek
obsažený v ÚP Nové Město nad Metují a ve vydaném ÚP Dobruška.
Změnou č. 1 byla prověřena potřeba vymezení plynovodu přepravní soustavy vedoucí z okolí
obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici
ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji dle
požadavku ZÚR na území obce Chlístov, a to s ohledem na vazby příslušného koridoru vymezeného
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v ÚP Dobruška a ÚP Nové Město nad Metují. Porovnáním vymezených koridorů došel zpracovatel
Změny č. 1 ÚP Chlístiv k závěru, že na území obce Chlístov není nutno koridor pro plynovod
přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území
Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v
Královéhradeckém kraji, vymezovat.
V ÚP Dobruška je koridor veden podél západní hranice k.ú. Chlístov a na hranici s Novým
Městem nad Metují je zúžen. V ÚP Nové Město nad Metují je koridor pro VTL plynovod veden jižním
směrem, přičemž jeho východní hranice do k.ú. Chlístov nemíří. ÚP Nové Město nad Metují
předpokládá návaznost koridoru pouze na území města Dobruška. Z následujícího zákresu je zřejmá
vazba koridoru plynovodu přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji
Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji, na hranicích Dobrušky a Nového Města, přičemž jeho
překryv je zajištěn pouze částečně. Tento překryv sice není zcela koordinován, je z něho však zcela
zřejmé, že pokud dojde v budoucnu k doladění koordinace návazností mezi ÚP Dobruška a ÚP Nové
Město nad Metují, bude to pouze na území Dobrušky a Nového Města nad Metují a na území obce
Chlístov není nutno koordinaci zajišťovat dle následujícího schématu:

C) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ
Změna č. 3 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích (cíle územního plánování § 18 odst. 1 stavebního zákona) -
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Změnou č. 1 jsou vytvořeny předpoklady k optimálnímu rozvoji venkovského sídla, předpoklady pro
účelné využití nezastavěného území a pro posílení ekologické stability území.
Změna č. 1 je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot
území včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování § 18 odst. 4 stavebního
zákona) - Změnou č. 1 jsou respektovány přírodní a civilizační hodnoty území, jsou vymezovány prvky
regionálního ÚSES ve vazbě na území sousedních obcí, vymezené zastavitelné plochy respektujíc
urbanistickou strukturu sídla.
Dle výše uvedeného Změna č. 1 vychází z posouzení stavu území a dotváří koncepci rozvoje
obce (úkoly územního plánování § 19 stavebního zákona).

D) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách
Odůvodnění Změny č. 1, zejména pak v kap. F) a H).
V procesu pořizování územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních
právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním
řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné
povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu
dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na
základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
D1) VYHODNOCENÍ STANOVISEK, PŘIPOMÍNEK A POŽADAVKŮ UPLATNĚNÝCH
SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLÍSTOV

KE

Společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov se konalo dne 6. 6. 2018. Ve
fázi společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a vzneseny připomínky
a požadavky, které byly vyhodnoceny ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Následující tabulka obsahuje zkrácené znění stanovisek dotčených orgánů a jejich
vyhodnocení.
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ

VYHODNOCENÍ

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení
životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, Dobruška,
ze dne 2. 7. 2018, č. j. MUD 2034/2018 OVŽP/RB
Bez připomínek.

►Vzato na vědomí.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční
hospodářství
Bez vyjádření.
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče
Bez vyjádření.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové,
ze dne 29. 6. 2018, č. j. KUKHK-21934/ZP/2018
I. Ochrana zemědělského půdního fondu
Krajský úřad uplatňuje souhlasné stanovisko, které se týká ploch Z4 a Z5.
Souhlasným stanoviskem je dotčeno 0,49 ha pozemků náležících do
zemědělského půdního fondu.
Změnou č. 1 je řešeno navrácení plochy do zemědělského půdního fondu o
výměře 0,23 ha. Jedná se o zrušení části zastavitelné plochy Z2 (plochy
bydlení – rodinné domy). Je tak plně vykompenzováno navržení nové
zastavitelné plochy pro bydlení mimo zastavěné území.
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►Vzato na vědomí. Lokality
zůstávají beze změny.
►Vzato na vědomí. Lokalita
zůstává beze změny.
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II. Lesní hospodářství
Bez připomínek.

►Vzato na vědomí.

III. Ochrana přírody a krajiny
Krajský úřad nemá připomínky k plošnému vymezení regionálního systému
ekologické stability (regionální biocentrum H101 Rosošky a regionální
biokoridor H062), pouze žádá o opravení názvu Rasošky na Rosošky.

►Název
opraven.

IV. Technická ochrana životního prostředí
Souhlasí s návrhem Změny č. 1.

►Vzato na vědomí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu, oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové,
ze dne 29. 6. 2018, č. j. KUKHK-16507/UP/2018/Hav
Sdělení
Doporučují opravit název biocentra H101 Rosošky.
Z metodického hlediska uvádí, že je třeba dokumentaci Změny č. 1 upravit
podle novely vyhlášky č. 500/2006 Sb, přílohy č. 7, která stanoví obsah a nově
i strukturu územního plánu.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320
ze dne 4. 7. 2018, č. j. KHSHK 20182/2018/HOK.RK/Li
S návrhem Změny č. 1 souhlasí.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor
Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010
ze dne 28. 6. 2018, č. j. HSHK – 2979-2/2018
Vydávají souhlasné koordinované stanovisko.

biocentra

bude

►Název
biocentra
bude
opraven.
►Dokumentace
bude
upravena
podle
novely
vyhlášky
č. 500/2006
Sb.,
v platném znění. Zároveň bude
ve Změně č. 1 zohledněno
vydání Aktualizace č. ZÚR
KHK a zpracování Studie
krajiny KHK..

►Vzato na vědomí.

►Vzato na vědomí.

Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Resslova 1229/2a, Hradec
Králové,
ze dne 14. 5. 2018, č. j. MZP/2018/550/705-Hd, ZN/MPZ/2018/550/1
Uvádí, že ve svodném území obce Chlístov nejsou evidována výhradní ložiska
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území.

►Vzato na vědomí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha
ze dne 21. 5. 2018, č. j. MPO 33750/2018
►Vzato na vědomí.

S návrhem Změny č. 1 souhlasí.
Ministerstvo dopravy
Bez vyjádření.
Obvodní
báňský úřad
pro
území krajů
a Pardubického, Wonkova 1142/1, Hradec Králové
ze dne 15. 5. 2018, č. j. SBS 14628/2018/OBÚ-09/1
Bez připomínek.

Královéhradeckého

►Vzato na vědomí.

ČR – Státní energetická inspekce
Bez vyjádření.
Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha
ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. 4582/70907/2018-1150-OÚZ-PCE
Ve veřejném zájmu důrazně žádají o zapracování limitů a zájmů MO-ČR
do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva
obrany ČR:
V řešeném území se nachází ochranné pásmo – elektronické komunikace,
jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 82a). V tomto území (dle
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na
vědomí.
Zapracováno
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i
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ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu
přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, jejímž
jménem jedná SNM MO, OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice.

grafické části Změny č. 1.

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit
vyjmenované druhy staveb vždy jen základě závazného stanoviska ČR –
Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SNM, OOÚZ – oddělení OÚZ
Pardubice (viz ÚAP jev 119).
Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území
a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění,
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracovat následující textovou poznámku: „Celé
správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

►Vzato na vědomí. Uvedeno
v textové části Změny č. 1.

►Poznámka bude doplněna
do textové i grafické části
Změny č. 1.

Bez vyjádření.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
Bez vyjádření.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Bez vyjádření.
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha
ze dne 12. 3. 2018, č. j. SPU 095045/2018
Bez připomínek.
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha
ze dne 9. 5. 2018, č. j. 4110/18/OVP/Z
Požadují vymezení koridoru pro záměr liniové stavby trasy 'VTL plynovod
Olešná - Kudowa Zdroj" v minimální šíří bezpečnostního pásma, které činí 70
m na obě strany od plynovodu. Celková šíře koridoru tedy minimálně 140 m.
Tento koridor navazuje na koridor stanovený v ÚPD Nového Města nad Metují
a vychází ze ZÚR Královéhradeckého kraje.
(Pořizovatel konzultoval rozpor v návaznosti koridoru na území Dobrušky a
Nového Města nad Metují ve vydaných územních plánech s výše uvedeným
vyjádřením přímo se společností NET4GAS a bylo domluveno uvedené
řešení.)

►Vzato na vědomí.

►S ohledem na návaznost
koridoru v Územním plánu
Dobruška a v Územním plánu
Nové Město nad Metují není
třeba koridor v ÚzemníM plánu
Chlístov vymezovat.

GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
ze dne 19. 3. 2018, č. j. 5001689305
V územním plánu požadují:
1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem,
2. zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP.

3. před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech
(stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet, s.r.o. vyjádření o sítích a
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi
plynárenskými zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat
detailní řešení těchto kolizních míst bude odsouhlasena GasNet, s.r.o.

►Vzato na vědomí. Stávající
plynárenská zařízení jsou ve
Změně č. 1 respektována.
►Vzato
na
vědomí.
Plynárenská zařízení budou
zakreslena
v koordinačním
výkrese Úplného znění ÚP
Chlístov po Změně č. 1.
►Vzato na vědomí. Bude
řešeno v navazujícím územním
řízení.

D2) VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLÍSTOV
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov se konalo dne 2. 10. 2019.
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Všechna stanoviska dotčených orgánů, která byla doručena na MÚ Dobruška, úřad územního
plánování, byla souhlasná:


Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územní plánování, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (ze dne 8. 10. 2019,
č. j. KUKHK-26529/UP/2019/Hav);



Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou (ze dne 4. 10. 2019, č. j. KHSHK
32224/2019/HOK.RK/Li);



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad
Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou (ze dne 1. 10. 2019, č. j. HSHK –
4801-2/2019);



Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha (ze dne 29. 8. 2019, č. j. MPO
67972/2019);



Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha (ze dne 2. 10. 2019,
639/2019-910-UPR/2;



Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova
1142/1, Hradec Králové (ze dne 2. 9. 2019, č. j. SBS 30620/2019/OBÚ-09/1);

D3)
VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A K NÁVRHU VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODLE § 53 ODST. 1
STAVEBNÍHO ZÁKONA PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Stanoviska dotčených orgánů:


Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (ze dne 11. 11. 2019, č. j.
KUKHK-36510/ZP/2019):
-

souhlasné stanovisko: ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství, posuzování vlivů na
životní prostředí, technická ochrana životního prostředí.

-

nesouhlasné stanovisko: ochrana zemědělského půdního fondu – KÚ nesouhlasí s
návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Chlístov. Z rozhodnutí o námitkách vyplývá, že námitce pod označením N1 bude
vyhověno, čímž by došlo k navrácení části plochy Z2 do ploch zastavitelných (jedná se o
pozemek p.č. 24/4 k.ú. Chlístov u Dobrušky), přičemž v návrhu změny č. 1 Územního
plánu Chlístov byla právě část této plochy navrácena zpět do zemědělského půdního
fondu jako kompenzace za vymezení nové zastavitelné plochy Z5, ke které bylo krajským
úřadem na základě této skutečnosti uplatněno souhlasné stanovisko dle § 5 odst. 2
zákona ZPF. Ponecháním předmětného pozemku v zastavitelné ploše by došlo ke vzniku
proluky nevhodné k obhospodařování a k narušení souvislého půdního bloku, což je
v rozporu s obecnými zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. §
4 zákona ZPF.
Vyhodnocení: Na základě souhlasu žadatelů bude zastavitelná plocha Z5 z návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Chlístov vypuštěna, zastavitelná ploch Z2 bude ponechána beze
změny tak, jak je vymezena v Územním plánu Chlístov. Tím nevzniknou proluky nevhodné
k obhospodařování souvislého půdního bloku a zároveň bude vyhověno námitce N1.



Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (ze dne 5. 11.
2019, č. j. KUKHK-23224/UP/2018/Hav):
-
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bez připomínek.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad
Kněžnou, Jiráskova 1320, Rychnov nad Kněžnou (ze dne 12. 11. 2019, č. j. KHSHK
36558/2019/HOK.RK/Li):
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha (ze dne 22. 11. 2019, č. j. MPO
78883/2019):
-



souhlasné stanovisko.

souhlasné stanovisko;

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova
1142/1, Hradec Králové (ze dne 17. 11. 2019, č. j. SBS 37278/2019/OBÚ-09/1):
-

bez připomínek.

D4)
DOTČENÉ ORGÁNY, KTERÉ V DANÝCH LHŮTÁCH NEVYUŽILY MOŽNOST UPLATNIT
SVÁ STANOVISKA


Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. Základní urbanistická koncepce
obce Chlístov bude zachována. Stavba v zastavitelné ploše bude respektovat charakteristický
typ zástavby.



Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. Základní koncepce silniční
dopravy na území obce Chlístov bude zachována. Dopravní napojení zastavitelné plochy
vymezené ve změně územního plánu je popsáno v textové části změny územního plánu.



Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
Hradec Králové
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. Návrh územního plánu
respektuje Územní energetickou koncepci Královéhradeckého kraje. V území se změnou
územního plánu neumisťují ani nemění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci
elektrické energie a plynu, ani rozvodná tepelná zařízení.



Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, Praha
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. Ve správním území obce
Chlístov není provozováno nadregionální zdravotnické zařízení ani se neplánuje jeho
výstavba. Léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje se v území nevyskytují.



Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové:
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. Návrhem změny územního
plánu nejsou ztíženy nebo znemožněny podmínky veterinární péče.



Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Hradec Králové
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 Územního plánu Chlístov nejsou
poškozovány veřejné zájmy hájené tímto dotčeným orgánem. V území nejsou provozovány
ani navrhovány činnosti související s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření ani
činnosti vedoucí k ozáření.

Pořizovatel po přezkoumání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov dle § 53 odst.
4 došel k závěru, že změna územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. V návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Chlístov je dbáno na vhodné vymezení plochy z urbanistického
a funkčního hlediska, na organické začlenění lokality do stávající struktury obce, zejména ve
vztahu k přírodním, historickým a kulturním podmínkám území. Požadavky dotčených orgánů
uvedené v jejich stanoviscích byly do návrhu změny územního plánu zapracovány.
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E) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Dne 17. 9. 2014 byla usnesením zastupitelstva obce Chlístov schválena Zpráva o uplatňování
územního plánu Chlístov, jejíž součástí je i Zadání Změny č. 1 Územního plánu Chlístov. Dne 23. 11.
2016 byly zastupitelstvem obce schváleny konkrétní požadavky na prověření ve Změně č. 1. Toto
zadání je návrhem Změny č. 1 respektováno, požadavky byly prověřeny - viz přehled dále
(uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání):
ad a)

Řešení Změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění její
Aktualizace č. 1 – 3. (PÚR) a s prioritami územního plánování PÚR stanovenými zejména s body 14, 16 a 20. Řešení Změny č. 1 je v souladu se ZÚR a jejich obecnými
prioritami územního plánování, s úkoly pro RÚSES, přírodní hodnoty, pro civilizační
hodnoty a pro území s vyváženým rozvojovým potenciálem. Koridor územní rezervy pro
záměr mezinárodního významu - plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce
Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici
ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém
kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 převzatý do ZÚR z PÚR byl Změnou č. 1
prověřen s tím, že na území Chlístova nezasahuje.

ad a1)

Urbanistická koncepce není měněna, Změnou č. 1 je vymezena zastavitelná plocha a
provedeny další úpravy, které jsou s urbanistickou koncepcí v souladu.

ad a2)

Změnou č. 1 prověřeno, na území Chlístova nezasahuje koridor územní rezervy pro
záměr mezinárodního významu - plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce
Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici
ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém
kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 - podrobně viz kap. B3) Odůvodnění.

ad a3)

Změnou č. 1 prověřeno. Ze ZÚR byly převzaty a zpřesněny nadmístní ÚSES RBC H101
Rosošky a RBK H062, byly provedeny úpravy využití nezastavěného území, které reagují
na ustanovení § 18 stavebního zákona. Tyto úpravy jsou ve prospěch vyšší ochrany
nezastavěného území před nevhodnou výstavbou;

ad b)

Změnou č. 1 prověřeno, na území Chlístova nezasahuje koridor územní rezervy pro
záměr mezinárodního významu - plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce
Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici
ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém
kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5.

ad c)

Změnou č. 1 prověřeno, u VPO U - LBK2, VPO U - LBK2, LBK3 a u VPO U - LBK3 bylo
zrušeno předkupní právo.

ad d)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky.

ad e)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky.

ad f)

Formální požadavky na řešení Změny č. 1 jsou splněny.

ad g)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se pro Změnu č. 1 nezpracovává a
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti řešením Změny č. 1 byl vyloučen.

Po společném jednání došlo pouze k formální úpravě názvů kapitol ÚP podle aktualizované
vyhlášky č. 500/2006 Sb., a k opravě výčtu pozemků pro předkupní právo u LBK 3.
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F) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ
VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Zastavěné území je aktualizováno k datu 20. 3. 2018 v souvislosti s přenesením ÚP Chlístov
do digitalizované katastrální mapy. Fakticky však nedochází k jeho změně, neboť nedošlo k zastavění
žádné ze zastavitelných ploch. Jediná změna je provedena v souvislosti s vymezením hranice
zastavěného území u pozemku p.č. 196/4, kdy došlo k narovnání jeho východní hranice. Do
stabilizovaných ploch bydlení byl opět zahrnut pozemek celý, čímž došlo k vyřešení požadavku
uplatněného p. Kašparem. Úprava je patrná zejména z Hlavního výkresu.
Řešením Změny č. 1 byly prověřeny požadavky na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení
- konkrétně pak byla Změnou č. 1 vymezena zastavitelná plocha bydlení Z4 v jižní části obce, která
se nachází v zastavěném území. Jedná se o oplocenou zahradu. Jejím zahrnutím do ploch bydlení
vytváří Změna č. 1 podmínky pro účelné využití zastavěného území. Dopravně je lokalita přístupná od
západu sjezdem na silnici III/29832, příp. od severu obecní místní komunikací a připojitelná na
stávající technickou infrastrukturu).
Dále byla na základě konkrétního požadavku vymezena zastavitelná plocha bydlení Z5
v západní části obce (dopravně přístupná od severu sjezdem na obecní místní komunikaci a
připojitelná na stávající technickou infrastrukturu). Po veřejném projednání došlo k jejímu vypuštění
(podrobněji viz kap D) Odůvodnění).
Požadavek vlastníka parc. č. 196/4 k. ú. Chlístov u Dobrušky na vymezení zastavitelné plochy
bydlení na uvedené parcele nebylo nutno Změnou č. 1 řešit, neboť se předmětná parcela již nachází
v zastavěném území jako stabilizovaná plocha bydlení.
Změnou č. 1 jsou dále řešeny vazby ÚP Chlístov na území sousedních obcí, čímž dochází
k doplnění koncepce rozvoje krajiny. Do ÚP Chlístov jsou v souladu s požadavky ZÚR zapracovány
nadmístní prvky ÚSES - RBK H062 a RBC H 101 Rosošky, které v původním ÚP z roku 2008 nebyly
vymezeny. Mezi VPO je pak zařazeno pouze RBC. RBK jako VPO vymezen není, neboť se jedná o
prvek funkční, který není, dle podrobného prověření vazeb na ÚP sousedních obcí, mezi VPO
zařazen ani v navazujících ÚPD (projednávaný ÚP Nové Město nad Metují, projednávaný ÚP Ohnišov
a vydaný ÚP Bačetín). Změnou č. 1 je dále koordinována návaznost ÚSES lokálního významu
s územím navazujícího Nového Města nad Metují a města Dobrušky - je vymezeno LBC 1. Změna č. 1
reaguje na ustanovení § 18 stavebního zákona, kdy v nezastavěném území vylučuje umisťování
některých staveb.
Ve vztahu k hodnotám řešeného území se na území Chlístova nenachází objekt registrovaný
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Ve správním území obce se nachází tři
památky místního významu (zvonička na návsi, krucifix na návsi a krucifix silnice do Spů). Řešené
území je územím s archeologickými nálezy (ÚAN). V tomto území je stavebník povinen dle § 22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr
stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném
území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny
uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v
rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Archeologický limit využití
území je obecným limitem pro postup stavebníka při vlastních zemních pracích. Z hodnot se v ř. ú.
dále nachází obecné významné krajinné prvky dle § 3 zákona o ochraně přírody, ÚSES, ZPF, PUPFL,
CHOPAV Východočeská křída, přírodní zajímavost - vodopád Zákraví. Jako hodnota civilizační je
respektována silniční a cestní síť, cyklistické a turistické trasy. Území obce je zahrnuto do tzv.
zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu.
Koncepce veřejné infrastruktury (dopravní a technické) se Změnou č. 1 nemění, napojení na
veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu vymezené zastavitelné plochy bydlení Z4 bude ze
stávajících systémů. Změnou č. 1 bylo také prověřeno, že do území Chlístova nezasahuje koridor
územní rezervy pro záměr mezinárodního významu - plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

19

Změna č. 1 Územního plánu Chlístov

obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území Pardubického kraje na hranici
ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji, vymezený
v PÚR ČR jako záměr P5 vymezený PÚR a ZÚR převzatý ke zpřesnění (podrobně viz výše).
Pořízením Změny č. 1 nedochází ke změně koncepce ochrany obyvatel na úseku požární
ochrany. K nové zástavbě musí být zajištěny přístupové komunikace odpovídajících parametrů pro
mobilní požární techniku a zajištěn odpovídající zdroj vody. Problematiku přístupových komunikací pro
mobilní požární techniku detailně upravují zejména vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a ČSN 73 0802, ČSN 73
0804, ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k problematice elektroenergetiky je nutno respektovat ustanovení
bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění vyhlášky č. 268/2011Sb., a ustanovení § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která upravují navrhování a umisťování staveb ve
vztahu ochranným pásmům energetických vedení. Také v dalších úsecích ochrany obyvatel
nedochází oproti schválenému ÚP Chlístov ke změně, nejsou navrhovány nové plochy a zařízení pro
úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se koncepce nouzového
zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny nové plochy pro obnovovací,
záchranné a likvidační práce.
Pořízenou Změnou č. 1 jsou respektovány i další limity využití vyplývající z dalších právních
předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území - je to ochranné pásmo silnice III. třídy, ochranná
pásma vodovodů, OP veřejného vnitrostátního letiště, OP komunikačních vedení a zařízení,
nezastavitelný šestimetrový pás podél vodních toků a melioračních zařízení, OP plynovodů a
plynárenských zařízení, CHOPAV, OP II. stupně vodního zdroje Litá a OP el. vedení a zařízení. V ř. ú.
se nenachází ložiska nerostných surovin, stará důlní díla a nenacházejí se zde poddolovaná území
ani plochy aktivních či potencionálních sesuvů.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:
V řešeném území se nachází ochranné pásmo - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a
zájmová území (ÚAP - jev 82a). V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu
přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SNM MO,
OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit vyjmenované druhy staveb vždy
jen základě závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SNM, OOÚZ oddělení OÚZ Pardubice (viz ÚAP jev 119).
Změna č. 1 je pořízena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, z tohoto
důvodu bylo řešením Změny č. 1 zrušeno u VPO U - LBK2, VPO U - LBK2, LBK3 a u VPO U - LBK3
předkupní právo, což odpovídá ustanovení § 101 stavebního zákona. Změnou č. 1 je uváděn ÚP
Chlístov do souladu s nadřazenou ÚPD, Změna č. 1 reaguje na ustanovení § 18 stavebního zákona,
kdy v nezastavěném území vylučuje umisťování některých staveb.
Grafickou část Odůvodnění Změny č. 1 tvoří „Výkres předpokládaných záborů půdního fondu výřez“ v měřítku 1: 5000 a „Koordinační výkres “ v měřítku 1:5000 - výřez.

G) VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V souvislosti s vyhodnocením účelného využití zastavěného území a potřeby nových
zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4) stavebního zákona je nutno konstatovat následující:
Lze konstatovat, že od doby vydání ÚP Chlístov doposud nedošlo k využití žádné vymezené
zastavitelné plochy pro bydlení. Využití zastavitelné plochy Z2 však bylo prověřeno územní studií.
Změnou č. 1 jsou vytvořeny předpoklady pro účelné využití zastavěného území, kdy je
umožněna realizace obytné zástavby na pozemku p.č. 204/1, který se nachází v zastavěném území a
v ÚP Chlístov byl zařazen ve funkci ploch zeleně soukromé, která realizaci RD neumožňuje.
Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že potřeba vymezení zastavitelných ploch
sice plyne z požadavků konkrétních žadatelů, řešení Změny č. 1 je ale v souladu s požadavky § 55
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odst, 4 stavebního zákona, neboť jsou jejím řešením zároveň vytvořeny podmínky pro účelné využití
zastavěného území a pro další rozvoj obce Chlístov není navyšována celková bilance rozlohy
zastavitelných ploch mimo zastavěné území.

H) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhodnocení řešení Změny č. 1 ve vztahu k požadavkům § 55 stavebního zákona je uvedeno
v kap. G) Odůvodnění Změny č. 1.
Vzhledem ke skutečnosti, že se na území obce Chlístov nevyskytují prakticky jiné půdy, než
půdy I. a II. třídy ochrany, jsou navrženou změnou, resp. vymezením zastavitelné plochy Z4 dotčeny
půdy I. třídy ochrany (BPEJ 71100). Zastavitelná plocha Z4 je vymezena v rámci zastavěného území,
jedná se tedy o účelné využití zastavěného území, nejsou tedy narušeny zásady ochrany ZPF.

Číslo
lokality

Přehled předpokládaného odnětí půdního fondu:

Z4

Výměra zemědělské půdy
Předpokládané
využití lokality

celková výměra
lokality (ha)

Bydlení v ZÚ

0,38

∑

0,38

BPEJ

Třída
ochrany

Druh
pozemku

dílčí
výměra
(ha)

Výměra
nezemědělských
pozemků (ha)

71100!

I.

zahrada

0,38

-

0,38

PUPFL nejsou Změnou č. 1 dotčeny a do lokalit vymezené Změnou č. 1 nezasahuje pásmo
50 m od hranice lesa.

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ, ve svém stanovisku čj. 19975/ZP/2013 dne 7.
11. 2013 vyloučil významný vliv Zprávy o uplatňování územního plánu Chlístov na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, OŽPZ, ve svém stanovisku čj. 19986/ZP/2013 dne 11.
11. 2013 dospěl k závěru, že k návrhu Změny č. 1 ÚP Chlístov není nutné zpracovat vyhodnocení
vlivů na životní prostředí.
Lze konstatovat, že změna č. nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY ZOHLEDNĚNY
S ohledem na informaci uvedenou v kap. I) Odůvodnění, není stanovisko dle § 50 odst. 5
stavebního zákona vydáváno.
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K) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Změnou č. 1 nejsou řešeny prvky nadmístního významu.

L) VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Chlístov, které se uskutečnilo 2. 10. 2019, mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých muselo být uvedeno
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného
námitkou. V zákonné lhůtě byla podána 1 námitka.
N1. Jiří a Hana Slavíkovi, ul. 28. října 596, 549 01 Nové Město nad Metují – parc. č. 24/4, k. ú.
Chlístov u Dobrušky
dopis č. j. PDMUD 24425/2019 – 4. 9. 2019
Znění námitky:
„Tímto činíme v souladu s ust. § 52 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. námitku k návrhu Změny
č. 1 Územního plánu obce Chlístov, konkrétně s její dílčí částí vztahující se k navrhované změně
u našeho pozemku katastr. č. 24/4. Námitka směřuje proti vynětí tohoto pozemku ze zastavitelné
plochy katastru obce.
Odůvodnění:
Navrhovaná změna je cílena na pozemek v blízkosti již zasíťovaných parcel, který je v přímém
sousedství pozemkové páteřní komunikace obce, a jako takový byl již dříve zahrnut do
zastavitelné plochy dle platného územního plánu obce Chlístov (katastrální území Chlístov u
Dobrušky). Navrhovaná změna se tedy jeví jako nelogická a kontraproduktivní i z hlediska dalšího
rozvoje obce. Majiteli pozemku již byly v minulosti pravomocně povoleny, zafinancovány a
provedeny přípravné práce k budoucí zástavbě na pozemku: stavba studny, úpravy terénu,
oplocení pozemku, vybudování příjezdových bran. Tyto skutečnosti jsou zastupitelstvu obce
známy a byly řádně pravomocně povoleny. Tento pozemek je ve stávajícím platném územním
plánu označen jako Z2 – bydlení – rodinné domy. Samotný návrh změny č. 1 vcelku nelogicky
vyjímá ze zastavitelné plochy Z2 právě náš pozemek. Navrhovanou změnou by došlo ke snížení
ceny pozemku, k majetkové újmě jeho vlastníků a k výraznému omezení budoucí využitelnosti
pozemku vzhledem k již provedeným stavebním úpravám, které jsme vybudovali v souladu s
platným územním plánem. Také je v rámci změny z urbanistického hlediska diskutabilní vyjmutí ze
zastavitelného území u pozemků, které jsou již v bezprostřední blízkosti dopravní a technické
infrastruktury a ponechání pozemků, které toto napojení v současné době nemají. Obecní úřad
Chlístov již s námi v roce 2017 v této věci jednal, přičemž bylo z naší strany Obecnímu úřadu
sděleno, že nesouhlasíme vzhledem k našim budoucím záměrům na předmětném pozemku
parcelní číslo 24/4 v k. ú. Chlístov u Dobrušky s jeho vynětím ze zastavitelné plochy obce. Bylo
nám sděleno, že vzhledem k našemu nesouhlasu s touto změnou, tato nebude realizována.
Vzhledem k tomu, že od té doby s námi obec v této věci již nejednala, ani nás nijak o následujícím
postupu neinformovala, činíme tuto námitku znovu v tomto termínu a písemnou formou.“
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Pozemek parc. č. 24/4 k. ú. Chlístov u Dobrušky bude ponechán v Územním plánu Chlístov
v zastavitelné ploše Z2. Vzhledem k tomu, že žadatelé o vymezení zastavitelné plochy Z5
odstoupili od svého požadavku, zastavitelná plocha Z5 bude ze změny územního plánu vypuštěna
a tím není již potřeba kompenzovat vynětí ze zemědělského půdního fondu, zastavitelná plocha
Z2 proto zůstane v územním plánu ponechána v původním rozsahu vymezení.
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Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat ani podat rozklad.

M) VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
M1)
PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ
STAVEBNÍHO ZÁKONA

KE SPOLEČNÉMU

JEDNÁNÍ

DLE

§

50

ODST.

3

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona mohl každý uplatnit své připomínky
k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov po dobu vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí, tj.
od 14. 5. 2018 do 28. 6. 2018. V této lhůtě nebyla uplatněna žádná připomínka.
M2)
PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ
STAVEBNÍHO ZÁKONA

K VEŘEJNÉMU

PROJEDNÁNÍ

DLE

§

52

ODST.

3

Do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Chlístov, tj. do
9. 10. 2019, mohl každý podle § 52 odst. 3 uplatnit připomínky. V zákonné lhůtě nebyla uplatněna
žádná připomínka.
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Účinnost:
Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 1 Územního plánu Chlístov, nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, tj. dne ..................................
Poučení:
Proti Změně č. 1 Územního plánu Chlístov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek podle §173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

…………………………….
razítko obce
………………………………….
Renata Holečková
místostarostka obce
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…………………………………..
Stanislav Novotný
starosta obce
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