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I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV
A. TEXTOVÁ ČÁST
B. GRAFICKÁ ČÁST :
Obsah grafické části:
(Řešení dílčích změn je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změnám)
3. Urbanistické řešení 3A – 3I

1:2000

5H. Vodní hospodářství, Zásobování elektrickou energií

1:2000

6H. Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy

1:2000

3C.Šediviny (doplnění zastavěného území)

1:5000

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNYČ.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV
C. TEXTOVÁ ČÁST
D. GRAFICKÁ ČÁST :
1. Výkres širších vztahů

1:50 000

7. Zábor ZPF a PUPFL 7A – 7I

1:2000

8. Funkční využití sídla a krajiny – koordinační výkres

1:5000

Legenda k výkresu č. 3 - Urbanistické řešení
Legenda k výkresu č. 7 - Zábor ZPF a PUPFL

4

KOUNOV
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
A/ TEXTOVÁ ČÁST
.

.

Obsah:
1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ................................................................................................6
1.1. Vymezení řešeného území Změny č.1, identifikace dílčích změn ...........................................6

2.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ............................................7
2.1. Základní předpoklady a podmínky rozvoje sídla .......................................................................7
2.2. Ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.......................................7

3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ........................................................................................................7
3.1. Návrh urbanistické koncepce .....................................................................................................7
3.2. Vymezení zastavitelných ploch .................................................................................................7
3.3. Systém sídelní zeleně ...............................................................................................................8

4.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ ....8
4.1. Dopravní infrastruktura...............................................................................................................8
4.2. Technická infrastruktura .............................................................................................................8
4.2.1. Vodní hospodářství ..........................................................................................................8
4.2.2. Energetika, spoje..............................................................................................................9

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTNÝCH SUROVIN .....................................................................................................................9
5.1. Koncepce uspořádání krajiny .....................................................................................................9
5.1.1. Prostupnost krajiny...........................................................................................................9
5.1.2. Využití krajiny pro rekreaci .............................................................................................10
5.1.3. Vymezení ploch pro dobývání nerostů...........................................................................10
5.1.4. Ochrana před povodněmi, protierozní opatření .............................................................10
5.2. Územní systém ekologické stability..........................................................................................10
6.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ..........10
6.1. Dílčí změny řešené Změnou č.1 a podmínky jejich využití ......................................................11
6.1.1. Změna č.1.01 Kounov – bydlení u rybníka ................................................................11
6.1.2. Změna č.1.02 Kounov – bydlení u cesty do Nedvězí.................................................12
6.1.3. Změna č.1.03 Kounov – bydlení pod cestou do Nedvězí ..........................................13
6.1.4. Změna č.1.04a Kounov – vodní plocha .......................................................................14
6.1.5. Změna č.1.04b Kounov – malá vodní elektrárna…. ....................................................14
6.1.6. Změna č.1.05 Kounov – zrušení lokality bydlení .......................................................16
6.1.7. Změna č.1.06 Kounov – sklad ...................................................................................16
6.1.8. Změna č.1.07 Nedvězí – bydlení u penzionu.............................................................17
6.1.9. Změna č.1.09 Nedvězí – zrušení lokality bydlení ......................................................18
6.1.10. Změna č.1.10 Nedvězí – zrušení lokality bydlení ......................................................18
6.1.11. Změna č.1.11 Šediviny – bydlení východ ..................................................................18
6.1.12. Změna č.1.12 Šediviny – bydlení u křížku ................................................................19
6.1.13. Změna č.1.13 Šediviny – zrušení lokality bydlení ......................................................20
6.1.14. Změna č.1.14 Kounov – bydlení u křížku...................................................................20

7.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ ...............................21

8.

ÚDAJE O VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE ..................................................................................22

5

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Je respektováno vymezené zastavěné území obce ze schváleného Územního plánu obce
(dále územního plánu) Kounov.
Změnou č. 1 územního plánu bylo doplněno zastavěné území v místní části Šediviny (ve
schváleném územním plánu chybělo).
Zadání změny č.1 územního plánu obce Kounov bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Kounov dne 11.3.2010.
1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZMĚNY Č. 1 A IDENTIFIKACE DÍLČÍCH ZMĚN
Na základě požadavku obce a schváleného zadání změny č.1 byly navrženy dílčí změny :
1.01 Kounov -

- změna z trvalého travního porostu na bydlení a rekreaci

1.02 Kounov -

- změna z produkční louky na bydlení a rekreaci

1.03 Kounov -

- změna ze sadů, zahrad a záhumenků na bydlení a rekreaci

1.04a Kounov -

- změna z trvalého travního porostu na vodní plochu

1.04b Kounov -

- změna z trvalého travního porostu na technickou infrastrukturu

1.05 Kounov -

- zrušení návrhové plochy pro bydlení a rekreaci

1.06 Kounov -

- změna z plochy sportu a rekreace na plochu skladování

1.07 Nedvězí -

- změna z trvalého travního porostu na bydlení a rekreaci

1.09 Nedvězí -

- zrušení návrhové plochy pro bydlení a rekreaci

1.10 Nedvězí -

- zrušení návrhové plochy pro bydlení a rekreaci

1.11 Šediviny -

- změna z trvalého travního porostu na bydlení a rekreaci

1.12 Šediviny -

- změna z orné půdy na bydlení a rekreaci

1.13 Šediviny -

- zrušení návrhové plochy pro bydlení a rekreaci

1.14 Kounov -

- změna z produkční louky na bydlení a rekreaci

Řešené území Změny č. 1 se nachází na k.ú. Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky a
Šediviny a je vymezeno v rozsahu ploch dílčích změn a nejbližšího okolí, které bude
dotčeno. Rozsah je vymezen v grafické části elaborátu a to na výřezech z výkresu
urbanistické řešení v měřítku 1:2000.
Identifikace ploch řešených Změnou č. 1:
Změna je označena číslem, které označuje celkové pořadí zpracovávané změny (1.00) a
postupnou řadu dílčích změn (1.01 – 1.14). Označení je pro celý elaborát jednotné, po
vyřazení některé z dílčích změn, nebude provedeno přečíslování.
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2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT
2.1. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE
Demografické a sociální podmínky rozvoje - s ohledem na dlouhodobé trendy vývoje
zůstanou beze změny tak, jak byly schváleny původním územním plánem. Řešení změny č.
1 navrhuje nové plochy bydlení v takovém rozsahu, který zásadně neovlivní předpokládaný
demografický rozvoj obce.
Hospodářsko ekonomické podmínky - v rámci změny č. 1 územního plánu je počítáno
s rozšířením převážně ploch pro bydlení.
2.2. OCHRANA A ROZVOJ PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
ÚZEMÍ
Ochrana přírodních hodnot území :
-

lokalita č. 1.11 se nachází na chráněném území přírody CHKO Orlické hory

-

lokality 1.02, 1.03 a 1.11 jsou lokalitami se zvýšenými nároky na krajinný ráz. Stavby
v těchto lokalitách musí respektovat charakter okolní zástavby.

Ochrana civilizačních a kulturních hodnot území :
-

obec Kounov jako urbanistický celek není památkově chráněným územím, jedná se o
charakter podhorského sídla s rozptýlenou zástavbou, který je třeba zachovat a chránit.
Z tohoto důvodu je nutno respektovat současnou hladinu zástavby a regulativy ochrany
obrazu obce a krajiny stanovené schváleným územním plánem

-

v území řešeném změnou č. 1 se nenachází chráněné kulturní památky

-

řešené území změny č. 1 se nachází v oblasti s možnými archeologickými nálezy, je
proto třeba respektovat zákon č. 20/1987 a umožnit případný záchranný archeologický
výzkum v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., zejména § 22 odst.2.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Celková koncepce schváleného Územního plánu obce Kounov zůstává beze změny.
Předmětem řešení změny č. 1 územního plánu je návrh rozvojových ploch pro bydlení a
výrobní aktivity. Změny jsou vyznačeny v grafické části dokumentace – ve výřezech výkresů,
kde dochází ke změně.
3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Nové rozvojové plochy řešené změnou č. 1 jsou definovány jako zastavitelné plochy (1.01,
1.02, 1.03, 1.04b, 1.06, 1.07, 1.11, 1.12, 1.14). Ostatní lokality změny č.1 budou z platných
zastavitelných ploch vypuštěny.
1.01 Kounov 1.02 Kounov 1.03 Kounov 1.04a Kounov 1.04b Kounov -

- jedná se o zastavitelnou plochu
- jedná se o zastavitelnou plochu
- jedná se o zastavitelnou plochu
- jedná se o plochu změn v krajině
- jedná se o zastavitelnou plochu
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1.05
1.06
1.07
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Kounov Kounov Nedvězí Nedvězí Nedvězí Šediviny Šediviny Šediviny Kounov -

- zrušení zastavitelné plochy
- jedná se o zastavitelnou plochu
- jedná se o zastavitelnou plochu
- zrušení zastavitelné plochy
- zrušení zastavitelné plochy
- jedná se o zastavitelnou plochu
- jedná se o zastavitelnou plochu
- zrušení zastavitelné plochy
- jedná se o zastavitelnou plochu

3.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Změnou č.1 územního plánu se systém sídelní zeleně v zásadě nemění.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMISŤOVÁNÍ
4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Základní komunikační systém dle schváleného územního plánu Kounov zůstává nezměněn.
4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně
v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.
Dešťové vody v maximální míře uvádět do vsaku.
4.2.1.Vodní hospodářství
Zásobování vodou:
Koncepce schváleného územního plánu se nemění. Lokality navržené změnou č. 1 budou
zásobovány ze stávajících vodovodních řadů respektive z vlastních zdrojů.
Je nutno respektovat podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení.
Řešené území se nachází v CHOPAV Východočeská křída a Orlické hory.
Odkanalizování:
Koncepce schváleného územního plánu se nemění. Lokality navržené změnou č. 1 budou
napojeny na stávající splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod respektive
budou odpadní vody zneškodňovány individuálně – jímky na vyvážení, vlastní domovní
čistírny (v návaznosti na vodní tok).
Je nutno respektovat podmínky ochranných pásem kanalizačních zařízení.
Nová zástavba bude řádně odkanalizována dle §5 zákona č. 254/2001Sb., o vodách.
Vodní plochy a vodní toky:
Správce významného vodního toku Dědina a uvedených drobných vodních toků může užívat
pozemků sousedících s tokem v šířce 8m a 6m od břehové hrany. Manipulační pásmo
vodních toků je změnou č.1 respektováno.
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4.2.2. Energetika, spoje
Zásobování plynem:
Koncepce schváleného územního plánu se nemění. Obec není plynofikována, lokality
navržené změnou č. 1 budou zásobovány teplem lokálně.
Zásobování elektrickou energií
Koncepce schváleného územního plánu se nemění. Lokality navržené změnou č. 1 budou
zásobovány ze stávající sítě nn.
Pro lokalitu č. 1.12. je navržena nová TS 35/0,4 kV včetně přípojky 35 kV (lokalita Šediviny).
Je nutno respektovat podmínky ochranných pásem elektrických zařízení.
Zásobování teplem:
Koncepce schváleného územního plánu se nemění. Lokality navržené změnou č. 1 budou
zásobovány teplem lokálně, obec není plynofikována.
Lokálně lze pro vytápění a ohřev vody využívat alternativní zdroje energie (biomasa, solární
energie, tepelná čerpadla…)
Spoje:
Koncepce schváleného územního plánu se nemění.
Je nutno respektovat podmínky ochranných pásem telekomunikačních zařízení a vedení.
Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby.
Trasy kabelů ÚPO neřeší, budou upřesněny v dalších stupních dokumentace a budou
vedeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu.
V řešeném katastrálním území Nedvězí u Dobrušky a Šediviny se nachází ochranné pásmo
elektronického komunikačního zařízení Polom. Ve vymezeném území je nutné vydat
závazné stanovisko VUSS Pardubice při níže uvedených činnostech. Ochrana a omezení se
vztahují na veškerou stavební činnost, především na důlní činnost (odstřely a těžba),
budování studní, tunelů a šachet, budování a rekonstrukce průmyslových objektů a
infrastruktury (silnice a železnice) a stavby objektů většího rozsahu.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ
STABILITY,
PROSTUPNOST
KRAJINY,
PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
NEROSTNÝCH SUROVIN.
5.1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspořádání krajiny zůstává zachována dle schváleného územního plánu Kounov.
Změnou č. 1 je navržena změna krajinné zóny produkční i přírodní na plochy zastavitelné pro
využití území převážně na plochy bydlení a rekreace v rozsahu stanoveném dílčími
změnami. Některé zastavitelné plochy dle platného územního plánu budou změnou č. 1
vypuštěny a jejich stávající využití bude zachováno.
5.1.1. Prostupnost krajiny
Změnou č. 1 územního plánu zůstává zachována prostupnost krajiny dle schváleného
územního plánu.
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5.1.2. Využití krajiny pro rekreaci
Stávající využití krajiny pro rekreaci zůstává zachováno.
5.1.3. Vymezení ploch pro dobývání nerostů
Změnou č. 1 územního plánu nebudou dotčeny zájmy ochrany ložisek nerostných surovin.
5.1.4. Ochrana před povodněmi, protierozní opatření
Ochrana proti záplavám a přívalovým vodám:
Vymezené záplavové území významného vodního toku Dědina je řešením změn č.1
územního plánu obce Kounov respektováno.
V obci Kounov je pouze vypočtená hodnota při průtoku Q100; záplavové území však nebylo
vodoprávním úřadem stanoveno na vodním toku Dědina. Obec byla postižena extrémní
záplavou v roce 1998 a proto zde byla vybudována účinná protipovodňová ochrana.
Veškeré stavby a činnosti v záplavovém území podléhají souhlasu vodoprávního úřadu
podle zák.č. 254/2001 Sb., (vodní zákon).
V záplavovém území je možno stavby povolit za podmínky, že výškové umístění podlah
obytných a provozních místností nových objektů bude navrhnuto nad hladinou vody při
průtoku Q100 a že záměry staveb budou předloženy správci vodních toků (Povodí Labe s.p.)
k posouzení. Požadavek u všech činností dotýkajících se vodního toku Dědina nebo jeho
vymezeného záplavového území již v záměru projednat se st. podnikem Povodí Labe.
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou.
Ochrana proti přívalovým dešťovým vodám:
V území řešeném změnou č. 1 územního plánu není nutné navrhovat opatření proti
přívalovým dešťovým vodám. Území určené k zástavbě tvoří menší lokality vždy pro jeden,
max. 2 rodinné domy nebo rekreační chaty, jejichž pozemky jsou schopny dostatečně
zabezpečit území, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly
srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo nedocházet ke zhoršování
odtokových poměrů v krajině.
5.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Řešená změna č. 1 respektuje navržený územní systémem ekologické stability dle
schváleného územního plánu. Změnami v lokalitách 1.04a, 1.04b a 1.07 dojde k dotčení
ÚSES regionální úrovně. Ekostabilizující funkce dotčených regionálních prvků ÚSES zůstane
zachována.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
V rozsahu ploch navržené změny č. 1 je určen převažující účel využití (hlavní využití),
přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmínečně přípustné využití těchto ploch a
jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (výškové regulace zástavby). Dále jsou stanoveny limity využití území a vliv
na životní prostředí.


Pro lokality Změny č.1 ÚPO Kounov s funkčním využitím Bs jsou upraveny podmínky
pro využití těchto ploch. Podmínky uvedené u lokality 1.01 platí pro všechny
lokality s tímto funkčním využitím.
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Funkční plochy definované platným územním plánem obce Kounov – jedná se o
plochy Nr, Pt, Zt a Po, nejsou u jednotlivých dílčích změn uváděny. Pro tyto funkční
plochy budou použity regulativy dané schváleným územním plánem obce Kounov.



Pro plochy „krajinné zóny s převážně produkční funkcí“ a plochy „krajinné zóny
s převážně přírodním charakterem“, kdy podmínkou pro uskutečnění záměrů bude
odsouhlasení příslušným orgánem ochrany ZPF a ochrany přírody v souladu s kap. 4
schváleného zadání, je podmíněně přípustné zalesnění. Podmínky pro využití ploch
platí pro všechny plochy s uvedeným funkčním využitím řešené změnou č.1 i
schváleným ÚPO Kounov.

6.1. PLOCHY ŘEŠENÉ ZMĚNOU Č.1 A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ
6.1.1 – LOKALITA 1.01 – KOUNOV – BYDLENÍ U RYBNÍKA
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 539/9 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází ve střední části katastru Kounova, mezi cestou a rybníčkem v údolnici
místního vodního toku. Jedná se o záměr výstavby rekreační chaty v blízkosti přilehlé místní
komunikace v rozptýlené vesnické zástavbě v návaznosti na zastavěné území. Na protější
straně komunikace navazuje stávající objekt bydlení a rekreace.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna přírodní
funkční typ: Zt – trvalé travní porosty
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

C) Podmínky pro využití lokality 1.01:
-

hlavní využití: bydlení a rekreace (Bs)

-

přípustné využití: pozemky rodinných domů, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
jsou slučitelné s bydlením a rekreačnímu aktivitami (přístřešky, stodoly, altány, bazény,
pergoly, drobné hospodářské objekty pro chov domácího zvířectva, apod.), okrasná a
užitková zeleň, malé vodní plochy, garáže pro osobní automobily, související dopravní a
technická infrastruktura

-

podmíněně přípustné využití: stravovací a ubytovací zařízení za podmínky, že nebudou
narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí, snižovat kvalitu okolního prostředí a
zvyšovat dopravní zátěž v území nad přípustnou mez
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-

nepřípustné využití: pozemky bytových domů, stavby a zařízení, které zhoršují životní
prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně (závadná výroba, kapacitní sklady a
dopravní zařízení, čerpací stanice PHM), včetně činností a zařízení chovatelských a
pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.

Podmínky prostorového uspořádání :
- novostavby musí respektovat urbanistickou strukturu a architektonický charakter okolní
zástavby, svažitost terénu a podmínky vyplývající z případné polohy v CHKO
- jednotlivé stavby budou izolované a nebudou vytvářet kompaktní zástavbu
- zejména u staveb a pozemků v rozptýlené zástavbě (volné krajině) je nežádoucí oplocení
(vč. kompaktních živých plotů)
- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě
hlavní
- podlažnost: 1 nadzemní podlaží + obytné podkroví
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

ochranné pásmo lesa 50m od okraje lesa, podmínkou je neumisťovat zde stavby pro
trvalé bydlení blíže než 25m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

6.1.2 – LOKALITA 1.02 – KOUNOV – BYDLENÍ U CESTY DO NEDVĚZÍ
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 366/4 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází na severním okraji katastru Kounova, podél místní komunikace směrem
do Nedvězí. Jedná se o záměr výstavby rodinného bydlení v okrajové části obce,
v rozptýlené vesnické zástavbě v návaznosti na zastavěné území.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna produkční
funkční typ: Pt – produkční louky
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu
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C) Podmínky pro využití lokality 1.02:
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

limity využití území nejsou vymezeny

-

lokalita se zvýšenými nároky na krajinný ráz, stavby v těchto lokalitách musí respektovat
charakter okolní zástavby. Objekty budou mít max. 1 NP s možností využití podkroví.
Není zde přípustná výstavba chat.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

6.1.3 – LOKALITA 1.03 – KOUNOV – BYDLENÍ POD CESTOU DO NEDVĚZÍ
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 383/2 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází na severním okraji katastru Kounova, podél místní komunikace směrem
do Nedvězí. Jedná se o záměr výstavby rodinného bydlení v okrajové části obce,
v rozptýlené vesnické zástavbě v návaznosti na zastavěné území.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
sady, zahrady a záhumenky - Sz
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

C) Podmínky pro využití lokality 1.03:
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

limity využití území nejsou vymezeny

-

lokalita se zvýšenými nároky na krajinný ráz, stavby v těchto lokalitách musí respektovat
charakter okolní zástavby. Objekty budou mít max. 1 NP s možností využití podkroví.
Není zde přípustná výstavba chat.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

13

6.1.4 – LOKALITA 1.04a – KOUNOV – VODNÍ PLOCHA
A) Identifikace:
Pozemky parc. č. 1855/1 a 192/1 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází na západním okraji katastru Kounova, na okraji hlavní zástavby podél
vodního toku. Jedná se o území se stávajícím náhonem a malým rybníčkem. Záměrem je
obojí zrekultivovat a uvést do původního stavu. Nyní jsou plochy vedeny jako trvalý travní
porost.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna přírodní
funkční typ: Zt – trvalé travní porosty
Navržená změna využití plochy:
plocha změny v krajině: N – vodní plochy
funkční typ: Nr – nádrž retenční a rekreační
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

bez napojení na inženýrské sítě

-

respektovat podmínky záplavového území

C) Podmínky pro využití lokality 1.04a:
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

dle aktuálních podkladů se lokalita nachází částečně v záplavovém území Q100

-

podmínky pro umístění objektů dle vyjádření Povodí Labe, st.p., Hradec Králové:
lokality 1.04a, 1.04b, 1.06 se nachází částečně v záplavovém území Q100. Objekty zde
umístěné budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty Q100 bude zhotovena
z materiálů odolávajících působení vody a kóta podlah obytných místností bude umístěna
min. 30 cm nad hladinou Q100.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

navržená plocha zasahuje do plochy vymezené pro regionální biokoridor, jeho
ekostabilizující funkce zůstane zachována

6.1.5 – LOKALITA 1.04b – KOUNOV – MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
A) Identifikace:
Část pozemku parc. č. 190/1 a celý pozemek parc. č. 190/2 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází na západním okraji katastru Kounova, na okraji hlavní zástavby podél
vodního toku. Jedná se o záměr výstavby malé vodní elektrárny s provozním objektem
v místě bývalého náhonu v okrajové části obce za hranicí zastavěného území. Součástí
objektu MVE by měl být i služební byt umístěný nad strojovnou zařízení.
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B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna přírodní
funkční typ: Zt – trvalé travní porosty
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: T – plochy pro obsluhu území a technickou infrastrukturu
funkční typ: Te – malá vodní elektrárna
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bude napojena přípojkami na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a síť nn,
zásobování teplem bude řešeno lokálně

-

respektovat podmínky záplavového území

C) Podmínky pro využití lokality 1.04b:
-

hlavní využití: plochy pro obsluhu území a technickou vybavenost - malá vodní elektrárna
(Te)

-

přípustné využití: pozemky staveb pro technickou vybavenost – malé vodní elektrárny,
související dopravní infrastruktura

-

podmíněně přípustné využití: byt správce, ostrahy nebo majitele zařízení, za podmínky,
že bude umístěn mimo dosah negativních vlivů (hluk apod.)

-

nepřípustné využití: veškeré činnosti, kromě hlavního využití

Podmínky prostorového uspořádání :
- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě
hlavní
-

v návrhové ploše bude řešena ochrana krajinného rázu – bude respektováno ozelenění
podél vodního toku břehovými porosty

Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

dle aktuálních podkladů se lokalita nachází částečně v záplavovém území Q100

-

podmínky pro umístění objektů dle vyjádření Povodí Labe, st.p., Hradec Králové:
lokality 1.04a, 1.04b, 1.06 se nachází částečně v záplavovém území Q100. Objekty zde
umístěné budou nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty Q100 bude zhotovena
z materiálů odolávajících působení vody a kóta podlah obytných místností bude umístěna
min. 30 cm nad hladinou Q100.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

navržená plocha zasahuje do plochy vymezené pro regionální biokoridor, jeho
ekostabilizující funkce zůstane zachována
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6.1.6 – LOKALITA 1.05 – KOUNOV – ZRUŠENÍ LOKALITY BYDLENÍ
A) Identifikace:
Část pozemku parc. č. 649 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází ve střední části katastru Kounova. Jedná se o plochu s méně vhodnou
orientací ke světovým stranám a obtížněji dopravně dostupnou; lokalita bude navrácena
zemědělskému půdnímu fondu.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Navržená změna využití plochy:
krajinná zóna produkční (P)
funkční typ: Pt – produkční louky
6.1.7 – LOKALITA 1.06 – KOUNOV – SKLAD
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 138/3 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází přibližně v centru obce po levé straně silnice do Bačetína. Jedná se o
záměr výstavby menší skladovací haly bez výrobních aktivit v centrální části obce
v zastavěném území.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
Sport a rekreace (Rs – plochy pro sportovní zařízení, hřiště)
Navržená změna využití plochy:
částečně zastavěná a zastavitelná plocha: V – výroba
funkční typ: Vd– plochy pro skladování (nový regulativ)
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bude napojena přípojkami na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a síť nn,
zásobování teplem bude řešeno lokálně

-

respektovat podmínky záplavového území

C) Podmínky pro využití lokality 1.06:
-

hlavní využití: plochy pro skladování (Vd)

-

přípustné využití: pozemky skladů průmyslových, zemědělských a výrobních služeb a
zařízení velkoobchodu a jiné podnikatelské aktivity, včetně administrativy, související
dopravní a technická infrastruktura

-

nepřípustné využití: veškeré činnosti, kromě hlavního využití
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Podmínky prostorového uspořádání :
-

maximální výška římsy 5m nad terénem
charakter nových objektů přizpůsobit tvarově i materiálově tradičním stavbám pro
skladování

Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

ochranné pásmo lesa, podmínkou je neumisťovat stavby pro trvalé bydlení

-

dle aktuálních podkladů se lokalita nachází částečně v záplavovém území Q100

-

podmínky pro umístění objektů dle vyjádření Povodí Labe, st.p., Hradec Králové:
lokalita 1.06 se nachází částečně v záplavovém území Q100. Objekty zde umístěné budou
nepodsklepené, spodní stavba pod úrovní kóty Q100 bude zhotovena z materiálů
odolávajících působení vody a kóta podlah obytných místností bude umístěna min. 30 cm
nad hladinou Q100.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

6.1.8 – LOKALITA 1.07 – NEDVĚZÍ – BYDLENÍ U PENZIONU
A) Identifikace:
Pozemky parc. č. 1071/1, 1071/5, 1062/1 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky
Lokalita se nachází na západním okraji katastru Nedvězí, po pravé straně místní komunikace
směrem z Kounova do Nedvězí. Jedná se o záměr výstavby dvou rekreačních chat
v blízkosti přilehlé místní komunikace, v rozptýlené vesnické zástavbě v návaznosti na
zastavěné území obce; na parc. č. 1062/1 je již zkolaudovaná chata.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
Krajinná zóna přírodní (Zt – trvalé travní porosty)
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

C) Podmínky pro využití lokality 1.07:
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

ochranné pásmo lesa, podmínkou je neumisťovat stavby pro trvalé bydlení blíže než 25m
od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
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Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

řešenou lokalitou byl mírně zmenšen rozsah regionálního biocentra č. 514 Louka u
Čtvrtečkova mlýna, jeho ekostabilizující funkce zůstane zachována

6.1.10 – LOKALITA 1.09 – NEDVĚZÍ – ZRUŠENÍ LOKALITY BYDLENÍ
A) Identifikace:
Část pozemku parc. č. 1138/2 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky
Lokalita se nachází na jižní hranici katastru Nedvězí u Dobrušky v západní části katastru
Nedvězí u Dobrušky, po pravé straně komunikace z Kounova do Nedvězí.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Navržená změna využití plochy:
krajinná zóna přírodní (Z)
funkční typ: Zt – trvalé travní porosty (extenzivní louky)
6.1.11 – LOKALITA 1.10 – NEDVĚZÍ – ZRUŠENÍ LOKALITY BYDLENÍ
A) Identifikace:
Část pozemku parc. č. 1008 (z PK) v k.ú. Nedvězí u Dobrušky
Lokalita se nachází v západní části katastru Nedvězí u Dobrušky. Jedná se o plochu s méně
vhodnou orientací ke světovým stranám a v zimě obtížněji dopravně dostupnou; lokalita
bude navrácena zemědělskému půdnímu fondu.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Navržená změna využití plochy:
krajinná zóna produkční (P)
funkční typ: Po – orná půda
6.1.12. – LOKALITA 1.11 – ŠEDIVINY – BYDLENÍ VÝCHOD
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 598/2, 598/3, 598/4 v k.ú. Šediviny
Lokalita se nachází na východním okraji katastru Šediviny, podél místní komunikace, na
hranici CHKO Orlické hory. Jedná se o záměr výstavby dvou rekreačních objektů v blízkosti
přilehlé místní komunikace, v rozptýlené vesnické zástavbě s návazností na zastavěné
území obce.
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B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna přírodní (Zt – trvalé travní porosty)
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

C) Podmínky pro využití lokality 1.11:
- pro lokalitu 1.11 je stanoven koeficient zastavění max. 0,15
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

podmínky ochrany CHKO Orlické hory

-

ochranné pásmo lesa, podmínkou je neumisťovat stavby pro trvalé bydlení blíže než 25m
od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

-

lokalita se zvýšenými nároky na krajinný ráz, stavby v těchto lokalitách musí respektovat
charakter okolní zástavby. Objekty budou mít max. 1 NP s možností využití podkroví.
Není zde přípustná výstavba chat.

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

6.1.13. – LOKALITA 1.12 – ŠEDIVINY – BYDLENÍ U KŘÍŽKU
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 957/1 v k.ú. Šediviny
Lokalita se nachází v centru zástavby místní části Šediviny. Jedná se o změnu využití dané
parcely v okrajové části obce se záměrem rodinného bydlení s malou vodní plochou,
v rozptýlené vesnické zástavbě s návazností na zastavěné území obce.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna produkční (Po – orná půda)
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
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-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

pro lokalitu č. 1.12. je navržena nová TS 35/0,4 kV včetně přípojky 35 kV (lokalita
Šediviny)

-

lokalita bez napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) – lokální způsob

-

ze stávajícího vedení nn v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu

C) Podmínky pro využití lokality 1.12:
Limity využití území, ochrana životního prostředí :
-

nejsou vymezeny

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

6.1.14 – LOKALITA 1.13 – ŠEDIVINY – ZRUŠENÍ LOKALITY BYDLENÍ
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 1199 v k.ú. Šediviny
Lokalita se nachází v jižní části katastru Šediviny po pravé straně místní komunikace
v lokalitě Bažiny. Jedná se o plochu s méně vhodnou orientací ke světovým stranám,
obtížněji dopravně dostupnou a částečně podmáčenou; lokalita bude navrácena
zemědělskému půdnímu fondu.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
Navržená změna využití plochy:
krajinná zóna přírodní (Z)
funkční typ: Zt – trvalé travní porosty (extenzivní louky)
6.1.15. – LOKALITA 1.14 – KOUNOV – BYDLENÍ U KŘÍŽKU
A) Identifikace:
Pozemek parc. č. 332/1 v k.ú. Kounov u Dobrušky
Lokalita se nachází na severním okraji zástavby Kounova, po pravé straně komunikace
směrem do Nedvězí, v návazností na zastavěné území obce.
B) Návrh zásad využití území:
Využití plochy ve schváleném územním plánu:
krajinná zóna produkční (Pt – produkční louky)
Navržená změna využití plochy:
zastavitelná plocha: B – bydlení
funkční typ: Bs – smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách
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Veřejná infrastruktura – obsluha území:
Dopravní infrastruktura:
-

lokalita bude dopravně napojena ze stávající komunikace

Technická infrastruktura:
-

lokalita bude napojena přípojkami na stávající vodovod, splaškovou kanalizaci a síť nn,
zásobování teplem bude řešeno lokálně

-

respektovat podmínky záplavového území

C) Podmínky pro využití lokality 1.14:
-

ochranné pásmo lesa, podmínkou je neumisťovat stavby pro trvalé bydlení blíže než 25m
od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Veřejně prospěšné stavby, asanace, asanační opatření:
-

nejsou vymezeny

Územní systém ekologické stability:
-

ÚSES touto změnou není dotčen

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
Vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a staveb a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo
uplatnit předkupní právo
PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (dle §170, odst. 1 stavebního zákona
- STZ)
Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury stanovené změnou č. 1:
-

k.ú. Šediviny – vedení vn + trafostanice k lokalitě Z1.12

Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst. 1, písm. m STZ)
-

nebyly nově vymezeny

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (dle §101
STZ)
Změnou č.1 nebyly stanoveny.
ASANAČNÍ ÚPRAVY nejsou změnou č. 1 navrženy.
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8. ÚDAJE O VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE
Požadavky na zpracování a projednání dokumentu:
Změna č.1 územního plánu obce Kounov je zpracována podle nového stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek:
-

vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

-

vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Požadavky na grafické a textové výstupy Změny č.1:
Řešení změny č.1 územního plánu je dokumentováno v grafické části v měřítku 1 : 5000 a 1
: 2 000 na výřezech formátu A4 – A3.
Pojmy, funkční členění a struktura grafické části dokumentace změny č.1 je stejná jako
v původním územním plánu, struktura textové části odpovídá novému stavebnímu zákonu.
Seznam příloh :

I. ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV
A. TEXTOVÁ ČÁST

počet stran 1-22

B. GRAFICKÁ ČÁST :
Obsah grafické části:
(Řešení dílčích změn je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změnám)
3. Urbanistické řešení 3A – 3I

1:2000

5H. Vodní hospodářství, Zásobování elektrickou energií

1:2000

6H. Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy

1:2000

3C.Šediviny (doplnění zastavěného území)

1:5000

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNYČ.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV
C. TEXTOVÁ ČÁST

počet stran 23-36

D. GRAFICKÁ ČÁST :
1. Výkres širších vztahů

1:50 000

7. Zábor ZPF a PUPFL 7A – 7I

1:2000

8. Funkční využití sídla a krajiny – koordinační výkres

1:5000

Legenda k výkresu č. 3 - Urbanistické řešení
Legenda k výkresu č. 7 - Zábor ZPF a PUPFL
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1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE:
Na základě „Politiky územního rozvoje České republiky“ schválené usnesením vlády ČR
č.929 ze dne 20.7.2009 není obec Kounov zahrnuta do žádné rozvojové oblasti nebo
rozvojové osy České republiky.
Řešené území se nachází v Královéhradeckém kraji, nejbližší vazbu má obec k rozvojové
oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice.
Pro obec Kounov je charakteristické kvalitní přírodní zázemí, které kompenzuje negativní
dopady z okrajové polohy v systému osídlení ČR.
Změny č.1 územního plánu jsou z hlediska koordinace využívání území s politikou ČR
v souladu.
Soulad změny č.1 ÚPO Kounov s republikovými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, které byly při řešení změny č.1 ÚPO Kounov
respektovány.
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i
jako turistické atraktivity.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí,
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území……
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM:
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Obec Kounov je součástí území, řešeného Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje (ZÚR HK), které byly vydány 8.9.2011 a nabyly účinnosti 16.11.2011.
Soulad změny č.1 ÚPO Kounov se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého
kraje, které byly při řešení změny č.1 ÚPO Kounov respektovány.
Obec Kounov je vymezená v ZÚR HK jako NSO2 Specifická oblast Orlické hory. Z této
dokumentace vyplývají pro řešení úkoly, které v souhrnu obsahují podmínky:
- plochy změn využití území koordinovat s jeho specifickými přírodními hodnotami
- zvyšovat atraktivitu podhorské části území pro investory
- vytvářet podmínky pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými
zájmy ochrany přírody a krajiny
- ZÚR HK vymezují regionální biocentrum 514 Údolí dědiny – Doly a dva regionální
biokoridory 787/1 a 790
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VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, POŽADAVKY
STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:
Soulad změny č.1 ÚPO Kounov s cíli a úkoly územního plánování,
-

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh změny č.1 ÚPO Kounov je v souladu s cíli územního plánování, vytváří předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj, který uspokojuje současné potřeby, aniž
by zhoršoval podmínky života a architektonické a urbanistické hodnoty v území.
Soulad změny č.1 ÚPO Kounov s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
-

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh změny je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů.
VYHODNOCENÍ SOULADU S OSTATNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY:
-

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů

Stanoviska dotčených orgánů k zadání změny č.1 byla respektována v návrhu řešení změny
č.1 ÚPO Kounov.
Pro upravený návrh změny č.1 ÚPO Kounov po společném projednání byly zapracovány
Pokyny k úpravě návrhu změny č.1 územního plánu obce Kounov po společném jednání.

2. Údaje o splnění zadání
Vyhodnocení splnění Zadání pro zpracování změny č.1 Územního plánu obce Kounov:
1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.




z politiky nevyplývají pro řešení změny č.1 ÚPO žádné požadavky
zapracován byl ÚSES RBK 790 – Louka u Čtvrtečkova mlýna, RBK 787 – Švorcova
hrobka – Louka u Čtvrtečkova mlýna a RBC 514 – Louka u Čtvrtečkova mlýna
respektovány byly podmínky CHOPAV Východočeská křída

2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.


v souladu se zpracovanými ÚAP byly řešeny nové rozvojové plochy pro bydlení a
plochy pro využití alternativních zdrojů energie

3. Požadavky na rozvoj území obce.
 navrženo je 6 lokalit pro bydlení, 1 lokalita pro technické vybavení – energetiku,
v návaznosti na původní náhon mlýna pro malou vodní elektrárnu, 1 lokalita pro
skladování
 lokality 1.5, 1.9, 1.10 a 1.13 (Bs/1s) byly navráceny do ZPF, z důvodu nedostupnosti
z hlediska vlastnických vztahů
 nové lokality byly posouzeny z hlediska dopadu na ŽP a krajinný ráz okolí obce
 urbanistická koncepce, koncepce obsluhy území dopravní a technickou
infrastrukturou a systém odstraňování domovního odpadu zůstává zachována
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4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny).




byly zapracovány a dořešeny lokality dle zadání
bylo aktualizováno zastavěné území v k.ú. Kounov u Dobrušky a Nedvězí u Dobrušky
a nově vymezeno zastavěné území v k.ú. Šediviny
nové pozemky pro zalesnění nebyly vymezeny, zalesnění je přípustné v plochách
přírodních, dle platných regulativů

5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.
5.1. Dopravní infrastruktura
 bylo respektováno
5.2. Technická infrastruktura
 bylo respektováno
5.3. Občanské vybavení
 nebyly žádné požadavky
5.4. Veřejné prostranství
 nebyla navržena
6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.




byly respektovány
na pozemcích I. třídy ochrany je navržena pouze lokalita 1.11 v k.ú. Šediviny
zapracován požadavek respektovat OP lesa, objekty k trvalému bydlení nebudou
umístěny ve vzdálenosti kratší než 25m od okrajů pozemků PUPFL.

7. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.


návrh nové trafostanice vč. přípojení byl zařazen do VPS

8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochranu ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy).






požadavky obrany státu byly respektovány – OP seismické stanice Polom
civilní ochrana – nebyly požadavky
ochrana ložisek, těžba – nenachází se na řešeném území
ochrana před povodněmi – podmínka byla respektována
požární ochrana – bylo respektováno

9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.



podmínky ochrany krajinného rázu byly respektovány
podmínky ÚSES byly respektovány

10. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.


byly respektovány

11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií.


nebyly požadovány

12. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.


nebyly požadovány
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13. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.


nebyly požadovány

14. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.


nebyly požadovány

15. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu změny a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů
a počtu vyhotovení.


byly respektovány, Výkres širších vztahů byl vyhotoven v měřítku 1 : 50 000, původní
měřítko 1 : 25 000 se již podle nového stavebního zákona nepoužívá.

3.
Komplexní
zdůvodnění
přijatého
řešení,
včetně
vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
Navržené řešení vychází z rozvojových potřeb obce Kounov a z požadavků jeho obyvatel.
Jedná se o dílčí změny, které reagují na aktuální podněty a potřeby obce, zajistit plynulou
výstavbu.
3.1. ÚAP ORP Dobruška (Územně analytické podklady) byly zpracovány.
Pro obec Kounov zastává funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným
obecním úřadem město Dobruška. Kounov patří do jejího zájmového území, s významnými
stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou a
zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., napojení na technickou infrastrukturu, svoz
komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby řešeného území na okolí z hlediska
hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na Dobrušku, Rychnov nad Kněžnou a
Hradec Králové.
Z těchto podkladů vyplývá pro řešení Změn č. 1 ÚP Kounov, respektovat závěry
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, což přestavuje:
-

řešit rozvojové plochy pro bydlení
řešit rozvojové plochy pro občanské vybavení
řešit rozvojové plochy pro podnikání a drobnou výrobu
zajistit podmínky pro celoroční rekreační využití území
zvýšit ubytovací kapacity v území pro individuální rekreaci
řešit zásobování pitnou vodou
řešit odkanalizování území a čištění odpadních vod
zajistit podmínky pro využití alternativních zdrojů energie a vytápění
zvýšit retenční schopnosti území
řešit protipovodňová opatření
řešit chodníky a cyklostezky
vymezit regionální prvky ÚSES – RBK 787, RBK 790

Z hlediska koordinace využívání území jsou tyto závěry respektovány
3.2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje:
Jeho požadavky jsou respektovány.
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4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Návrh změny č.1 Územního plánu obce Kounov je zpracován v souladu se zásadami trvale
udržitelného rozvoje, umožňuje výstavbu a hospodářský rozvoj daného území. Neovlivňuje
negativně životní prostředí a nenarušuje sociální vztahy.
V zadání změny č.1 ÚPO Kounov nebylo požadováno Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje posouzení vlivu na životní prostředí. Změna č.1 ÚPO Kounov nemá vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábor
ZPF a PUPFL
5.1. Zábor zemědělského půdního fondu
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve
smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne
29. 12 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České
národní rady č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č.98/1999 Sb.
Vyhodnoceny jsou rozvojové lokality navržené změny. Číslování dílčích změn územního
plánu je provedeno identifikačními čísly (1.01 – 1.14).

Předmět řešení změny č. 1 ÚPO a základní členění předpokládaných záborů
zemědělské půdy:
Na základě požadavku obce a schváleného zadání změny č.1 byly navrženy dílčí změny :
předmět změny

dopad
do
ploch
ZPF

Kounov u Dobrušky

změna nezemědělské
půdy na plochu
bydlení

NE

navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Z1.02

Kounov u Dobrušky

změna z trvalých
travních porostů na na
plochu pro bydlení

ANO

navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Z1.03

Kounov u Dobrušky

změna z plochy
zahrad na plochu pro
bydlení

ANO

navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Z1.04a

Kounov u Dobrušky

změna z TTP na vodní
plochu

ANO

navrženo je vybudování vodní
plochy v nivě vodního toku severně
od Kounova.

Z1.04b

Kounov u Dobrušky

změna z TTP na
plochu technického
vybavení

ANO

realizace MVE

Z1.05

Kounov u Dobrušky

navrácení do ZPF

Z1.06

Kounov u Dobrušky

změna z plochy
původně
odsouhlasené pro
sport a rekreaci na
plochy pro skladování

ANO

lokalita byla odsouhlasena
v platném ÚPO

Z1.07

Nedvězí u
Dobrušky

změna z TTP na

ANO

navrženo je rozšíření ploch pro

i.č.

Lokalizace

Z1.01

NE
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Poznámka

zrušení návrhové plochy z pův.ÚPO

plochu pro bydlení

bydlení
nebyla řešena

Z1.08

Z1.10

Nedvězí u
Dobrušky
Nedvězí u
Dobrušky

Z1.11

Šediviny

změna z TTP na
plochu pro bydlení

ANO

navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Z1.12

Šediviny

změna z TTP na
plochu pro bydlení

ANO

navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Z1.13

Šediviny

navrácení do ZPF

NE

Z1.14

Kounov u Dobrušky

změna z TTP na
plochu pro bydlení

ANO

Z1.09

navrácení do ZPF

NE

zrušení návrhové plochy z pův.ÚPO

navrácení do ZPF

NE

zrušení návrhové plochy z pův.ÚPO

zrušení návrhové plochy z pův.ÚPO
navrženo je rozšíření ploch pro
bydlení

Souhrnné údaje o plochách záboru ZPF (výměra v ha)
Celková plocha návrhu záboru ZPF změnou č. 1 územního plánu činí 1,63 ha. V třídě
ochrany I. nebo II. je navrhováno 0,40 ha a to v lokalitách Z1.11 a Z1.14.
Celkem

V
zastavěné
m území

Mimo zast.
území

ZPF

nezemědělská půda

bydlení

1,35

0

1,35

1,26

0,09

plocha skladování

0,12

0,12

0

0,04

0,08

technická infrastruktura

0,15

0

0,15

0,15

0

vodní plocha

0,18

0

0,18

0,18

0

Celkem

1,80

0,12

1,68

1,63

0,17

funkce

Kvalita půd v řešeném území
V řešeném území převažují půdy s nižším stupněm třídy ochrany. Rozvojové lokality řešené
změnou č. 1 jsou navrženy na půdách se stupněm ochrany I.a II. třídy pouze výjimečně a
zabírají celkem 0,40 ha. Vzhledem ke kvalitě zemědělských půd v návaznosti na zastavěná
území je využití zemědělských půd s nižší bonitou problematické. Dílčí změny nelze řešit
variantně, vycházejí z konkrétních požadavků k daným parcelám.

Investice do půdy
V řešeném území změny č. 1 s nároky na zábor ZPF se nenachází velkoplošná odvodnění
zemědělské půdy.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Střediska zemědělské prvovýroby se v řešeném území změny nevyskytují.

Opatření k zajištění ekologické stability
V území je zpracován územní systém ekologické stability v rámci územního plánu. V rámci
změny č. 1 územního plánu je územní systém ekologické stability dotčen některými dílčími
změnami, které však neomezí funkčnost dotčených skladebných částí.
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Síť zemědělských účelových komunikací
Navrhovaným řešením není stávající síť hlavních zemědělských účelových komunikací, ve
své obslužné funkci zemědělských ploch, narušena.

Návrhy funkčního využití území s ohledem na erozní ohrožení
Navržené zastavitelné plochy nezvyšují riziko vodní eroze ani nepřispívají svedením
dešťových vod do soustředěného odtoku k riziku vzniku strží. Likvidace a odvedení vod ze
zastavitelných území musí být řešena podrobnější dokumentací.

Schválená územně plánovací dokumentace a využití dosud vymezeného
zastavitelného území
Lokality vhodné pro rozvoj dle schválené dokumentace jsou již z části využité, nebo jsou ve
výstavbě. Ostatní dílčí změny pro funkci bydlení reagují na konkrétní požadavky vlastníků
pozemků a jsou určeny k bydlení trvalému i rekreačnímu a k podnikání.
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Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit
Číslo

Navrhované
Katastrální
funkční využití
území
lokality

Úhrnná výměra lokality
v ha
Celkem

Z1.01
Z1.02
Z1.03
Z1.04a
Z1.04b
Z1.05
Z1.06

Z1.07

bydlení
bydlení
bydlení
vodní plocha
technická
infrastruktura
bydlení
plocha
skladování
bydlení

Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Kounov u
Dobrušky
Nedvězí u
Dobrušky

Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle
kultur v ha

Výměra
nezem,
ploch

Druh
pozemku

Celkem

nezem

0

v
0

mimo
0

0,09

0,09

zastavěné
území
v
mimo
0
0,09

0,09

0

0,09

TTP

0,09

0

0,09

0

8.34.44

V.

0,08

0

0,08

zahrada

0,08

0

0,08

0

0,18

0

0,18

TTP

0,18

0

0,18

0

8.34.44
8.35.41
8.68.11

V.
IV.
V.

0,15

0

0,15

TTP

0,15

0

0,15

0

8.68.11

V.

Z1.10
Z1.11
Z1.12
Z1.13
Z1.14

Poznámka

zastavěné území

nezemědělská půda

redukce původně odsouhlasených ploch pro bydlení v rozsahu 0,40 ha a navrácení do ZPF
0,12

0,12

0

TTP

0,04

0,04

0

0,08

8.40.67

V.

0,24

0

0,24

TTP

0,24

0

0,24

0

8.68.11

V.

v platném územním plánu
byla lokalita odsouhlasena
pro funkci rekreace a
sportu
není řešena

Z1.08
Z1.09

BPEJ,
třída ochrany ZPF,
výměra dle BPEJ I.
nebo II. tř.ochrany

TTP

bydlení

Nedvězí u
Dobrušky
Nedvězí u
Dobrušky
Šediviny

bydlení

Šediviny

TTP

Šediviny

bydlení

Kounov u
Dobrušky

orná půda

původně odsouhlaseno k zástavbě – plocha bydlení, změnou č. 1.09 navrhováno vypuštění odsouhlasené lokality a využití jako
plochy ZPF
původně odsouhlaseno k zástavbě – plocha bydlení, změnou č. 1.10avrhováno vypuštění odsouhlasené lokality a využití jako plochy
ZPF
0,27
0
0,27
TTP
0,27
0
0,27
0
8.34.21
I.
0,27
0,45

0

0,45

TTP

0,45

8.74.41 V.
8.35.41 IV.
původně odsouhlaseno k zástavbě – plocha bydlení, změnou č. 1.13 navrhováno vypuštění odsouhlasené lokality a využití jako
plochy ZPF
0,13
0
0,13
TTP
0,13
0
0,13
0
8.35.21
I.
0,13
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0

0,45

0

6. Postup při pořízení změny územního plánu (zpracováno pořizovatelem)
Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Kounov (dále změna č. 1) schválilo
Zastupitelstvo obce Kounov dne 27. 8. 2009 usnesením č. 3/09. O pořízení změny č. 1 byl
požádán Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, oddělení Úřad územního plánování
(pozn.: na základě organizačních změn je od 1. 9. 2010 Úřad územního plánování
oddělením odboru rozvoje města Městského úřadu Dobruška), dopisem ze dne
15. 9. 2009. Určeným zastupitelem byl stanoven starosta obce Kounov Zdeněk Šritr. Po
ukončení volebního období byl usnesením Zastupitelstva obce Kounov ze dne 17. 3. 2011
č. 1/11 nově určeným zastupitelem stanoven člen zastupitelstva obce Kounov Ing. Tomáš
Vondráček.
Návrh zadání změny č. 1 byl vypracován v říjnu 2009 a projednán v souladu s § 47, odst.
2 stavebního zákona. Vystaven k veřejnému nahlédnutí byl od 21. 10. 2009 do 20. 11.
2009. Návrh zadání byl po projednání s dotčenými orgány upraven v únoru 2010. Zadání
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kounov dne 11. 3. 2010 usnesením č. 2/10.
Vzhledem k tomu, že změna č. 1 řeší změnu funkčního využití konkrétních lokalit a
respektuje koncepci obce založenou územním plánem obce, nebylo požadováno
zpracování konceptu ani zpracování variant.
Na základě schváleného zadání vypracovalo Urbanistické středisko Brno, s.r.o., Příkop 8,
Brno, hlavní projektant Ing. arch. Alena Palacká, autorizovaný architekt – ČKA 00 812,
návrh změny č. 1 ÚPO Kounov. Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil pořizovatel
dobu a místo konání společného jednání o návrhu změny č. 1 nejméně 15 dnů předem
jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Kounov a sousedním obcím
oznámením ze dne 24. 1. 2011. Společné jednání se uskutečnilo dne 22. 2 2011
v zasedací místnosti Městského úřadu Dobruška. Do návrhu změny č. 1 bylo možné
nahlédnout ve lhůtě od 26. 1. 2011 do 22. 3. 2011.
Návrh změny č. 1 před řízením o jeho vydání posoudil Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanoviskem ze dne 21. 6. 2011 pod
značkou 11041/UP/2011/Sm na základě předloženého návrhu změny č. 1 a zprávy o jeho
projednání. Krajský úřad sdělil, že neshledal takové nedostatky, které by neumožňovaly
přistoupit k řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu obce Kounov, dle ustanovení § 52
a § 53 stavebního zákona.
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 bylo oznámeno
v souladu s § 52 odst. 1) stavebního zákona veřejnou vyhláškou ze dne 15. 9. 2011, která
byla vystavena po dobu nejméně 15-ti dnů na úředních deskách OÚ Kounov a MÚ
Dobruška. Návrh změny územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19. 9.
2011 do 4. 11. 2011 v kanceláři Obecního úřadu Kounov, na odboru rozvoje města
Městského úřadu Dobruška a na internetových stránkách města Dobrušky. K veřejnému
jednání byla oznámením ze dne 15. 9. 2011 přizvána obec Kounov, dotčené orgány a
sousední obce. Veřejné projednání se konalo 4. 11. 2011 v knihovně Obecního úřadu
Kounov. Podle § 52 odst.2 a 3 stavebního zákona mohli vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti podat námitky proti návrhu územního plánu.
Každý mohl nejpozději při veřejném projednání uplatnit své připomínky. K návrhu změny
č. 1 ÚPO Kounov uplatnili písemné připomínky Ing. Jan a Libuše Šritrovi, Kounov 4, a
Pavel Mach, Šediviny 46. Vyhodnocení připomínek je uvedeno v kap. 9. O průběhu
veřejného projednání byl veden písemný záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Tomášem Vondráčkem vyhodnotil
výsledky projednání. Dále přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 podle § 53 odst. 4
stavebního zákona a doplnil odůvodnění změny č. 1 v souladu s ustanovením § 53 odst. 5
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stavebního zákona. Podle § 54 odst. 1 stavebního zákona předložil pořizovatel
Zastupitelstvu obce Kounov návrh na vydání změny č. 1 Územního plánu obce Kounov.

7. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů (zpracováno pořizovatelem)
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. Podle 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.
Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí uvedl, že plochy 1.2 a 1.3 jsou
lokalitami se zvýšenými nároky na krajinný ráz podle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992
o ochraně přírody a krajiny. Stavby v těchto lokalitách musí respektovat charakter okolní
zástavby. Řešeno v textové části návrhu změny č. 1, upravené regulativy pro plochy Bs –
smíšená zóna bydlení a rekreace na samotách byly s orgánem ochrany přírody a krajiny
odsouhlaseny.
Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, památková péče požadoval respektování
nemovitých kulturních památek a jejich zakreslení do koordinačního výkresu. Nemovité
kulturní památky jsou zakresleny ve výkresu č. 8 – Funkční využití krajiny, koordinační
výkres. Požadavek na přednostní využití stávajících nevyužívaných objektů a ploch po již
existující zástavbě je nad rámec řešení změny č. 1, který řeší změny v konkrétních
lokalitách. Dále požadoval opravit rejstříková čísla kulturních památek a objektů
v památkovém zájmu. Oprava rejstříkových čísel kulturních památek a aktualizace
seznamu objektů v památkovém zájmu bude provedena v následné úpravě územního
plánu podle nového stavebního zákona, příp. při zpracování nového územního plánu.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu uplatnil k návrhu zadání požadavky, ve kterých nesouhlasil
s lokalitami 1.8 z důvodu nedodržení obecných zásad ochrany zemědělského půdního
fondu (narušení organizace zemědělského půdního fondu, umístění ve volné krajině,
lokalita nenavazuje na zastavěné území) a 1.11 s ohledem na umístění na pozemcích s
nejkvalitnější zemědělskou půdou. Na základě následného projednání byla lokalita 1.8
z projednávané změny vypuštěna, lokalita 1.11 byla výrazně zmenšena a její rozsah
upraven tak, aby navazovala na zastavěné území a nezasahovala do volné krajiny.
Krajský úřad posoudil dokumentaci změny č. 1 ÚPO Kounov s vyhodnocením
předpokládaných důsledků návrhu změny územního plánu na zemědělský půdní fond a
uplatnil dne 14. 3. 2011 souhlasné stanovisko k lokalitám Z1.02, Z1.03, Z1.04a, Z1.04b,
Z1.07, Z1.11, Z1.12 a Z1.14. Stanoviskem je dotčena zemědělská půda o celkovém
rozsahu 1,59 ha.
Návrhem změny územního plánu byla prověřena eko-stabilizační funkce regionálního
biocentra v lokalitách 1.4 a 1.7 na základě požadavku Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Řešenou lokalitou 1.7
byl mírně zmenšen rozsah regionálního biocentra, jeho ekostabilizační funkce zůstala
v obou lokalitách zachována.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství uplatnil
k návrhu zadání stanovisko, podle kterého není nutno změnu č. 1 Územního plánu obce
Kounov (dále změna č. 1) posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i odst. 3
zákona č. 100/2001 Sb. (zákon EIA). Návrh zadání rovněž neměl významný vliv na
evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti. Podle stanoviska ze dne 14. 3.
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2011 uplatněného ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 zůstalo toto stanovisko i
nadále v platnosti.
Zájmová území AČR jsou na základě požadavku Ministerstva obrany ČR, Vojenské
ubytovací a stavební správy Pardubice změnou č. 1 respektována, ochranné pásmo
seismické stanice Polom je zakresleno v koordinačním výkresu.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad upozornil na zpracovávané komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Šediviny a požadoval možnost umístění společných zařízení na
základě přesných zjištění situace v terénu a jednání s vlastníky, respektování stávajícího
stavu polních cest v terénu a hlavně možnost jejich doplnění. Dále úřad žádal, aby
účelové komunikace nebyly v územním plánu vedeny jako plochy dopravní infrastruktury.
Změna č. 1 řeší změnu funkčního využití v konkrétních lokalitách; možnost umístění
společných zařízení bude posouzena na základě předložené dokumentace nad rámec
projednávané změny. Stávajících polních cest ani účelových komunikací se změna č. 1
nedotýká.
Požadavky Správy CHKO Orlické hory na stanovení podmínek pro využití lokality 1.11
byly změnou č. 1 ÚPO respektovány a následně odsouhlaseny. Požadavky na tvary a
sklony střech nebyly pořizovatelem respektovány, jedná se o podmínky ochrany
krajinného rázu nad rámec řešení územního plánu.

8. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (zpracováno pořizovatelem)
Nejpozději při veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Kounov konaném dne
4. 11. 2011 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupci veřejnosti podle §
52 odst.2 a 3 stavebního zákona uplatnit své námitky. K návrhu změny č. 1 ÚPO Kounov
uplatnil v průběhu veřejného projednání svoji námitku (připomínku) pan Pavel Mach,
Šediviny 46. Pan Mach namítal k vyjmutí plochy Z1.11 ze zemědělské půdy a k jejímu
zařazení k výstavbě, důvodem je vysoká bonita zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že
pan Mach svoji námitku řádně neodůvodnil a neuvedl údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva, byla námitka pořizovatelem vyhodnocena jako připomínka (viz
kap. 9). Žádné další námitky nebyly k návrhu změny č. 1 ÚPO Kounov uplatněny.

9. Vyhodnocení připomínek (zpracováno pořizovatelem)
Nejpozději při veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Kounov konaném dne
4. 11. 2011 mohl každý podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit své připomínky.
V uvedené lhůtě uplatnili své připomínky Pavel Mach, Šediviny 46, a Ing. Jan a Libuše
Šritrovi, Kounov 4.

9.1. Pavel Mach, Šediviny 46
Pan Mach namítá k vyjmutí plochy Z1.11 Bs/1s ze zemědělské půdy a k jejímu zařazení
k výstavbě. Jako důvod uvádí vysokou bonitu zemědělské půdy.
Připomínka nebyla akceptována.
Odůvodnění: Lokalita 1.11 je navržena na zemědělské půdě I. třídy ochrany. Po
vyhodnocení nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství KÚ
Královéhradeckého kraje k návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Kounov a jeho následném
projednání byla lokalita výrazně zmenšena a upravena tvarově tak, aby navazovala na
zastavěné území a nezasahovala do volné krajiny. K takto upravené lokalitě 1.11 vydal
odbor životního prostředí a zemědělství KÚ Královéhradeckého kraje po společném
jednání souhlasné stanovisko. Jedná se o lokalitu v Chráněné krajinné oblasti Orlické
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hory se zvýšenými nároky na krajinný ráz, stavby musí respektovat charakter okolní
zástavby.
Následně byla na vyžádání pořizovatele k připomínce uplatněna stanoviska odboru
výstavby a životního prostředí č.j. MUD 5669/2011 OŽP/RB ze dne 25. 11. 2011, odboru
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na úseku
ochrany zemědělského půdního fondu značka 21411/ZP/2011-Be ze dne 21. 11. 2011 a
Správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory č.j. 02085/OH/2011 ze dne 16. 11. 2011.
Souhlas vydaný odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje podle § 5 odst. 2 zákona ZPF zůstává i nadále v platnosti.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny, tj. zachování urbanistické struktury sídla, ochrany
krajinného rázu místa, výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, existence
prvků ÚSES či zonace CHKO se jeví daná plocha jako nekonfliktní.

9.2. Ing. Jan Šritr a Libuše Šritrová, Kounov 4
Manželé Šritrovi nesouhlasí se zněním klasifikace využití lokality 1.06 uvedené v návrhu
změny č. 1 a požadují úpravu na maximálně plochy pro skladování. Uvádějí, že stavba
plánované haly danou lokalitu znehodnotí a pro majitele okolních rekreačních objektů je
nepřijatelná a neodpovídá ani záměru ÚP. Dále uvádějí, že všechny námitky k uvedené
změně jsou uvedeny v dopise adresovanému Městskému úřadu v Dobrušce ze dne
14. 11. 2009. Požadují zaprotokolování jejich připomínky do zápisu z veřejného
projednání upraveného návrhu dne 4. 11. 2011.
Připomínka byla akceptována.
Odůvodnění: Připomínky manželů Šritrových uplatněné k návrhu zadání změny č. 1 ÚPO
Kounov byly pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnoceny
v upraveném návrhu zadání změny z února 2010. Upravený návrh zadání změny č. 1
ÚPO Kounov byl schválen Zastupitelstvem obce Kounov dne 11. 3. 2010 a předán
zpracovateli změny k vypracování návrhu. V návrhu změny č. 1 ÚPO Kounov byla
zpracovatelem prověřena lokalita 1.6 z hlediska zabránění narušení urbanistické
koncepce, životního prostředí a krajinného rázu okolí obce v souladu s kap. 6
schváleného zadání. V kap. 6.1.7 v odstavci A) Identifikace je uvedeno, že se jedná o
záměr výstavby menší skladovací haly bez výrobních aktivit v centrální části obce
v zastavěném území. Vzhledem k uvedenému záměru, bylo v regulativech pro lokalitu
1.06 opraveno hlavní využití plochy Vd : plochy pro skladování. Písemná připomínka
byla připojena k záznamu z veřejného projednání.
K připomínce Ing. Jana a Libuše Šritrových se na závěr veřejného projednání vyjádřil
zástupce Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje s upozorněním na nutnost
dodržení limitů hluku při výrobě i při skladování, do kterých se započítává i případná
doprava, které se sledují v průběhu navazujícího územního a stavebního řízení. Následně
byla na vyžádání pořizovatele k připomínkám uplatněna stanoviska odboru výstavby a
životního prostředí č.j. MUD 5669/2011 OŽP/RB ze dne 25. 11. 2011, odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na úseku ochrany
zemědělského půdního fondu značka 21411/ZP/2011-Be ze dne 21. 11. 2011 a Správy
chráněné krajinné oblasti Orlické hory č.j. 02085/OH/2011 ze dne 16. 11. 2011. Z hlediska
zájmů chráněných těmito dotčenými orgány byla vydána souhlasná stanoviska se
zapracováním připomínky manželů Šritrových a úpravou podmínek pro využití lokality
1.06 pouze pro skladování.
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Poučení :
Proti změně č. 1 Územního plánu obce Kounov vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.

Ing. Jaroslav B a š e k
starosta obce

Stanislav S l á n s k ý
místostarosta obce
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