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Číslo opatření obecné povahy: 1/2013
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Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru
OPOČNO
Zastupitelstvo města Opočna příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a §
55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4
stavebního zákona
vydává
Změnu č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno,
který byl schválen Zastupitelstvem města Opočna dne 23. 11. 1995, a jehož závazné části byly
vyhlášeny Obecně závaznou vyhláškou města Opočna o schválení územního plánu sídelního útvaru
Opočno č. 19 ze dne 23. 11. 1995, a změněném změnou č. 1 Územního plánu sídelního útvaru
Opočno schválenou Zastupitelstvem města Opočna dne 5. 5. 2004, jejíž závazné části byly vyhlášeny
Obecně závaznou vyhláškou města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního
útvaru Opočno ze dne 5. 5. 2004, změnou II. územního plánu sídelního útvaru Opočno, vydanou
Zastupitelstvem města Opočna formou opatření obecné povahy č. 1/2009 ze dne 26. 10. 2009, a
změnou III. územního plánu sídelního útvaru Opočno, vydanou Zastupitelstvem města Opočna formou
opatření obecné povahy na svém zasedání dne 20. 10. 2010 usnesením č. 3/3/2010.
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Změna č. 4
Územního plánu sídelního útvaru Opočno
Závazná část Územního plánu sídelního útvaru Opočno (dále jen ÚPSÚ) se mění takto:

Článek 2, část II. Závazné části územního plánu, oddíl 1. Základní zásady
uspořádání území a limity jeho využití, kapitola
1.2. Zásady funkčního
uspořádání území a regulativy a limity jeho využití se doplňuje o bod:
1.2.1.16. Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské - BI
Hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:
-

pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech
pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury pro obsluhu lokality
pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a soukromé zeleně
pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokalit
pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území

Podmíněně přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby a služeb (charakteru drobná a řemeslná výroba, výrobní
služby) za podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a
zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě
nad přípustnou míru
pozemky, stavby a zařízení komerční občanské vybavenosti za podmínky, že svým
provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí,
nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru;
pozemky, stavby a zařízení občanské vybavenosti - veřejné infrastruktury městského
významu za podmínky, že umístění bude v souladu s celoměstskou oborovou koncepcí
rozmístění zařízení daného typu
další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě

Nepřípustné využití:
-

bytové domy
pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště,
plochy pro odstavování nákladních vozidel, kapacitní stavby pro odstavování vozidel (s
výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadní využití)
další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
-

novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu,
výškovou hladinu okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků, návrhy
staveb budou individuálně posuzovány zejména s ohledem na zachování přiměřené
architektonické sourodosti lokality; odborné odůvodnění návrhu bude požadováno u staveb
výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby.

Do této funkce (Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské – BI) se Změnou č.
4 zařazuje lokalita IV/1 (zastavitelná plocha vymezená platnou ÚPD), přičemž dochází ke změně
funkčního využití z původně stanovené funkce území obytné smíšené.
Pro stavby v lokalitě IV/1 jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného
rázu:

-

-

novostavby budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní
zástavby a to zejména při umístění na pozemku, objemem či členěním, doplňkové stavby
musí být svým objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní
podlažnost: max. 2 nadzemní podlaží (1. NP + podkroví), maximální výška bude maximálně
8,5 m od upraveného terénu
zastavěnost pozemku (stavby + zpevněné plochy) max. 40 % - je dána podílem celkové
zastavěné plochy stavbou hlavní, stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa,
skleník apod.) a zpevněnými plochami (vjezdy, terasy, chodníky) k ploše jednotlivého
stavebního pozemku
objekty k trvalému bydlení nebudou umísťovány do vzdálenosti menší než 20 m od okraje
pozemků určených k plnění funkce lesa.

Využití lokality IV/1 bude prověřeno územní studií, lhůta pro pořízení územní studie je stanovena do 4
let od vydání Změny č. 4. Územní studie zejména stanoví základní komunikační systém, přičemž bude
respektováno stávající dopravní napojení z nově zastavěné plochy, vymezí plochy veřejných
2
prostranství v minimálním rozsahu 2500 m (do této plochy nebudou započítány plochy komunikací)
jako základ budoucího centra nově vznikající obytné zóny, prověří koncepci technické infrastruktury.
Zastavěné území (v rozsahu výřezu Hlavního výkresu) ve Změně č. 4 je aktualizováno k datu 9. 8.
2012.

Řešení Změny č. 4 obsahuje 2 strany textu formátu A4. Součástí Změny č. 4 je „Hlavní výkres výřez“, v měřítku 1:5000.

Odůvodnění Změny č. 4
Územního plánu sídelního útvaru Opočno
doplněné pořizovatelem

a) Postup při pořízení změny územního plánu (zpracováno pořizovatelem)
Pořízení Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Opočno schválilo Zastupitelstvo
města Opočna na svém zasedání dne 12. 12. 2011 usnesením č. 11/10/2011. O pořízení změny
č. 4 ÚPSÚ Opočno byl dopisem ze dne 11. 1. 2012 požádán Městský úřad Dobruška, odbor
rozvoje města. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl Zastupitelstvem města
Opočna určen pan Ing. Petr Dobýval. Návrh zadání změny územního plánu byl vypracován
v únoru 2012 v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
Oznámením ze dne 16. 4. 2012 bylo zahájeno jeho projednávání. Návrh zadání byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí od 18. 4. 2012 do 18. 5. 2012 na odboru výstavby Městského úřadu
Opočno, u pořizovatele a na internetových stránkách města Dobrušky. Návrh zadání byl v červnu
2012 upraven v souladu s výsledky jeho projednání a schválen Zastupitelstvem města Opočno
dne 18. 6. 2012. S přihlédnutím k tomu, že Změna č. 4 ÚPSÚ Opočno řeší změnu funkčního
využití konkrétní lokality dotvářející strukturu města a respektuje koncepci založenou územním
plánem, nebylo požadováno zpracování konceptu změny územního plánu ani zpracování variant.
Na základě schváleného zadání vypracovala společnost REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec
Králové, autorský kolektiv pod vedením Ing. arch. Jany Šejvlové, autorizované architektky ČKA
02 778, návrh změny č. 4 ÚPSÚ Opočno v srpnu 2012. Podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
oznámil pořizovatel dobu a místo konání společného jednání o návrhu změny územního plánu
oznámením ze dne 4. 9. 2012 jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Opočnu
a sousedním obcím. Společné jednání se uskutečnilo dne 2. 10. 2012 v zasedací místnosti
Městského úřadu Dobruška. Do návrhu změny územního plánu bylo možné nahlédnout ve lhůtě
od 5. 9. 2012 do 1. 11. 2012.
Návrh Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno před řízením o jeho vydání posoudil Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, stanoviskem ze dne 22.
11. 2012 pod značkou 18983/UP/2012/Pro na základě předloženého návrhu Změny č. 4 ÚPSÚ
Opočno a zprávy o jeho projednání. Krajský úřad neshledal takové nedostatky, které by
neumožňovaly přistoupit k řízení o vydání Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno.
Návrh Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno byl upraven na základě pokynů k úpravě návrhu změny
územního plánu po společném jednání vydaných odborem rozvoje města Městského úřadu
Dobruška dne 5. 11. 2012. O upraveném a posouzeném návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno se
konalo dne 28. 1. 2013 veřejné projednání s výkladem územně plánovací dokumentace, které
bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 11. 12. 2012. Návrh změny územního plánu byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí od 13. 12. 2012 do 28. 1. 2013 u pořizovatele, na odboru
výstavby Městského úřadu Opočno a na internetových stránkách města Dobrušky. K veřejnému
projednání byly oznámením ze dne 11. 12. 2012 přizvány jednotlivě město Opočno, dotčené
orgány a sousední obce. Podle § 52 odst. 2 a 3 s využitím přechodného ustanovení čl. II bod 7
stavebního zákona mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti podat proti
návrhu změny územního plánu námitky. Každý mohl nejpozději při veřejném projednání uplatnit
své připomínky. Žádné námitky ani připomínky nebyly k návrhu Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno
uplatněny. O průběhu veřejného projednání byl veden písemný záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Petrem Dobývalem vyhodnotil
výsledky projednání. Dále přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu a doplnil
odůvodnění změny územního plánu v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 s využitím
přechodného ustanovení čl. II bod 7 stavebního zákona. Podle § 54 odst. 1 stavebního zákona
předložil pořizovatel Zastupitelstvu města Opočno návrh na vydání Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno.

b) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje, územně plánovací
dokumentací vydané krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR) byla schválena usnesením vlády ČR č. 929
ze dne 20. 7. 2009. Území města Opočna neleží v rozvojových oblastech, rozvojových osách,
specifických oblastech ani koridorech a plochách dopravy vymezených tímto dokumentem.
Dle PÚR je řešeným územím veden koridor technické infrastruktury – plynárenství – koridor P5
pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vysočina na
hranici ČR a Polska do okolí hraničního přechodu Náchod/Kudowa Zdrój v Královéhradeckém
kraji. Lokalita řešená Změnou č. 4 se nachází mimo vymezený koridor VVTL plynovodu dle ZÚR.
Orlické hory (resp. části území ORP Dobruška a Rychnov nad Kněžnou) jsou v kapitole 7 „Další
úkoly pro územní plánování“ zařazeny pod bodem 174 jako „území vykazující relativně vyšší
míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území“. Úkolem pro územní plánování
je zde „vymezit upřesněná území jako nadmístní specifické oblasti“, což je řešeno v nadřazené
územně plánovací dokumentaci ZÚR.
PÚR byly stanoveny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území. Ve vztahu k rozvoji území stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro udržitelný rozvoj území.
Vzhledem k tomu, že Změnou č. 4 se nevymezují nové zastavitelné plochy, ale je měněna
funkce zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD, jsou Změnou č. 4 chráněny přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Zachován bude ráz jedinečné urbanistické struktury území města Opočna, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Respektovány jsou veřejné zájmy, především kvalita
životního prostředí. Lokalita řešená Změnou č. 4 se nachází mimo zvláště chráněná území,
mimo lokality soustavy Natura 2000, nedochází zde k novým záborům zemědělské půdy ani
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Respektovány jsou územní systémy ekologické stability.
V záplavovém území nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy ani umisťována veřejná
infrastruktura.
Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje byly vydány 8. 9. 2011 usnesením
zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011, účinnosti nabyly dne 16. 11. 2012. Dle
nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR) nespadá řešené území do žádné rozvojové
osy či oblasti, ani do specifické oblasti krajského významu, je hodnoceno jako území
s vyrovnaným rozvojovým potenciálem. V ZÚR jsou však stanoveny požadavky na vymezení
následujících ploch a koridorů:
 prvky systému ekologické stability (RBC 519 Broumar, RK784, RK 791, RK 792);
 úprava silniční sítě, silniční obchvat Opočna (DS10p, DS25, DS26);
 koridor územní rezervy pro záměr mezinárodního významu – propojovací plynovod VVTL DN
500 PN63 z Olešné v Kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko (Náchod/Kudowa Zdrój);
 dle ZÚR je řešené území zařazeno do Oblasti krajinného rázu 9 – Opočensko a dle cílových
charakteristik oblastí se shodným krajinným typem patří řešené území mezi krajiny
lesozemědělské a krajiny zemědělské.
Lokalita řešená Změnou č. 4 se nachází mimo výše uvedené plochy a koridory. Plochy a koridory
nadmístního významu budou řešeny koncepčně v rámci zpracování ÚP Opočno, jehož pořízení
již bylo zahájeno. Vzhledem k tomu, že Změnou č. 4 se nevymezují nové zastavitelné plochy, ale
je měněna funkce (na čisté bydlení) zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD, není řešení
Změny č. 4 v rozporu ani s prioritami územního plánování stanovenými ZÚR.

Změna č. 4 nemá vliv na území okolních obcí, širší vztahy nejsou ovlivněny.

c)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna č. 4 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 generacích budoucích (cíle územního plánování § 18, odst. 1
stavebního zákona).
Změna č. 4 je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území
včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování § 18, odst. 4 stavebního
zákona).
Změna č. 4 vychází z posouzení stavu území a dotváří koncepci rozvoje obce a krajiny. Změna č.
4 je v souladu s úkoly územního plánování vyjádřenými v § 19 stavebního zákona.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů (zpracováno pořizovatelem)
Při zpracování a pořizování Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno bylo
postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.

e)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů (zpracováno pořizovatelem)

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje,
Hradec Králové
(koordinované stanovisko)

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje,
Rychnov nad Kněžnou
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje,
Rychnov nad Kněžnou
Ministerstvo životního
prostředí, pracoviště
Hradec Králové
Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Praha
Obvodní báňský úřad,
Trutnov

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Souhlasí s návrhem změny č. 4 ÚPSÚ Opočno. – Akceptováno.
Ochrana přírody a krajiny:
Bez námitek k návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno, nebude dotčen regionální
ÚSES, ani zvláště chráněné území, evropsky významné lokality, ani
vyhlášené ptačí oblasti. – Akceptováno.
Posuzování vlivů na životní prostředí:
Stanovisko zaslané k upravenému návrhu zadání změny č. 4 ÚPSÚ
Opočno, kde se uvádí, že tento návrh upraveného zadání není nutno
posuzovat podle § 10i odst. 3 zákona EIA, zůstává nadále v platnosti. –
Akceptováno.
Technická ochrana životního prostředí:
Nemá připomínky k návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno. – Akceptováno.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Souhlasí s návrhem změny č. 4 ÚPSÚ Opočno. – Akceptováno.
Uplatňuje souhlasné stanovisko. – Akceptováno.
Uplatňuje souhlasné stanovisko. – Akceptováno.
Uvádí, že ve svodném území města Opočna nejsou evidována výhradní
ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové
území. – Akceptováno.
Bez připomínek.
Bez připomínek.

ČR – Státní energetická
inspekce, Hradec Králové
Ministerstvo obrany ČR –
Vojenská ubytovací a
stavební správa Pardubice

Souhlasí s návrhem Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno. – Akceptováno.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo (OP) nadzemního
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně
OP. Vydání závazného stanoviska podléhá výstavba vyjmenovaná v části –
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. Požadavek na zapracování do
textové i grafické části.
– Akceptováno. Uvedeno v kapitole g) Odůvodnění Změny č. 4 ÚPSÚ
Opočno a zakresleno v koordinačním výkrese.
V řešeném území se nachází vzdušný prostor pro létání v malých a
přízemních výškách zahrnutý do jevu 102 – letiště včetně OP. Vydání
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná
v části – VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. Požadavek na
zapracování do textové i grafické části.
– Akceptováno. Uvedeno v kapitole g) Odůvodnění Změny č. 4 ÚPSÚ
Opočno a zakresleno v koordinačním výkrese.
Respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a OP stávajícího i
plánovaného dopravného systému.
– Akceptováno. Koncepce dopravy se změnou č. 4 ÚPSÚ Opočno
nemění.
Souhlas s územně plán. podklady a dokumentací je podmíněn v případech,
že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren respektováním
podmínek týkajících se výstavby VE.

Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Rychnov
nad Kněžnou
Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Praha

– Akceptováno. V řešeném území se větrné elektrárny nevyskytují ani
nejsou předmětem projednávané změny.
Bez připomínek.
V předmětné lokalitě nemá žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby
zdravotnických zařízení – akceptováno.
PŘIPOMÍNKY SOUSEDNÍCH OBCÍ
Bez vyjádření.
PŘIPOMÍNKY DOTČENÝCH ORGANIZACÍ

Úřad pro civilní letectví,
Praha

Povodí Labe s.p., Hradec
Králové
ČEZ Distribuce a.s., Plzeň
RWE GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem

Bez námitek za podmínky respektování ochranných pásem letiště Nové
Město nad Metují.
– Akceptováno. Lokalita řešená ve Změně č. 4 ÚPSÚ Opočno se nachází
mimo ochranné pásmo letiště Nové Město nad Metují.
Bez připomínek.
Bez připomínek.
Respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem.
Zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP.
– Akceptováno. Plynárenská zařízení nejsou Změnou č. 4 ÚPSÚ Opočno
dotčena. Aktuální stav plynárenských zařízení je zakreslen ve výřezu
koordinačního výkresu v rozsahu řešené změny.

Vyhodnocení jednotlivých stanovisek dotčených orgánů bylo vypracováno pořizovatelem
ve spolupráci s určeným zastupitelem – panem Ing. Petrem Dobývalem. Rozpory nebyly
v rámci pořizování změny územního plánu řešeny.
Změna č. 4 ÚPSÚ Opočno je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

f)

Vyhodnocení splnění zadání
Dne 18. 6. 2012 bylo usnesením zastupitelstva města Opočna schváleno zadání pro zpracování
Změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Opočno. Toto zadání je návrhem Změny č. 4

respektováno – viz přehled dále (uspořádání se vztahuje k jednotlivým požadavkům
formulovaným v zadání). Odůvodněny jsou zejména ty prvky změny územního plánu, jejichž
návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v zadání, resp. byly upřesněny:
ad a)

Změna č. 4 není v rozporu se zájmy vyplývajícími ze schválené PÚR ČR 2008, rovněž
lokality změny č. 4 nekolidují se ZÚR Královéhradeckého kraje, viz bod b) odůvodnění;

ad b)

Pro řešení Změny č. 4 nebyly stanoveny žádné požadavky;

ad c), d) Je měněna funkce v platné ÚPD již vymezené zastavitelné plochy. Funkce Plochy
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské – BI je změnou č. 4 nově
definována. Je aktualizována hranice zastavěného území ve výřezu výkresu Změny č. 4.
ad e) Koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury se Změnou č. 4 nemění, počítá se
s napojením lokality na stávající kanalizační a vodovodní řady; ve schváleném zadání
Změny č. 4 nejsou v kap. e.4. Veřejná prostranství stanoveny žádné zvláštní požadavky
nad rámec stávajícího stavu. Od 26.8.2009 je účinná Vyhláška 269/2009 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde je
stanoveno: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení… se vymezuje s touto
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně
2
1000m ..“. Vzhledem k rozsahu řešené lokality a nutnosti zajištění vytvoření kvalitního
obytného celku se pro tuto plochu stanovuje podmínka vymezení veřejného prostranství
2.
v min. rozsahu 2500m Zároveň je stanovena podmínka prověření využití lokality územní
studií.
ad f)

Navržená Změna č. 4 nepředstavuje ohrožení hodnot řešeného území;

ad g)

Při řešení Změny č. 4 nevyvstala potřeba vymezení VPS, VPO a ani ploch asanací;

ad h)

Kromě obecných legislativních požadavků a požadavků vyplývajících z platného ÚPSÚ
nebyly vzneseny konkrétní požadavky;

ad i)

Jsou splněny požadavky respektování ochranných pásem technické a dopravní
infrastruktury a požadavky zájmů ochrany přírody.

ad j)

Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

ad k)

Ve schváleném zadání Změny č. 4 bylo uvedeno: Při řešení Změny nevyvstala potřeba
vymezení ploch a koridorů pro prověření územní studií; Vzhledem ke skutečnosti, že při
zpracování Změny č. 4 vyvstala potřeba vymezení veřejného prostranství odpovídajícího
rozsahu a nutnosti zajištění kvalitního urbanistického řešení rozsáhlé zastavitelné plochy
pro bydlení v poměrně exponované poloze vůči památkové zóně, byla pro řešení lokality
IV/1 stanovena podmínka prověření územní studií;

ad l)

Při řešení Změny č. 4 nevyvstala potřeba vymezení ploch a koridorů pro prověření
regulačním plánem;

ad m)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno;

ad n)

Zpracování konceptu či variant nebylo požadováno;

ad o)

Dokumentace obsahuje textovou část návrhu, Hlavní výkres - výřez, textovou část
Odůvodnění, Koordinační výkres - výřez;

ad p) Nebyly stanoveny konkrétní požadavky;

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Předmětem Změny č. 4 je změna funkce zastavitelné plochy, která byla vymezena platnou ÚPD –
ÚPSÚ Opočno, resp. Změnou č. 1. východně centra Opočna v lokalitě Pod Oborou.
Dochází ke změně využití lokality z funkce území obytné smíšené na funkci tzv. čistého bydlení.
Pro takové využití nebyla v ÚPSÚ, resp. v jeho závazné části obsažena vhodná funkce, proto je
Změnou č. 4 stanoven nový druh funkčního využití (plocha s rozdílným způsobem využití). Jedná
se o funkci Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské – BI. Název vyplývá
z požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění (upřesněno dle obecně přijímané
metodiky MINIS pro grafické zpracování územně plánovacích dokumentací v Královéhradeckém
kraji).

Ve schváleném zadání Změny č. 4 nejsou u v kap. e.4. Veřejná prostranství stanoveny žádné
zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Od 26. 8. 2009 je účinná Vyhláška 269/2009
Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde
je stanoveno: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení… se vymezuje s touto
2
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000m “.
Vzhledem k rozsahu řešené lokality a nutnosti zajištění vytvoření kvalitního obytného celku se pro
2.
tuto plochu stanovuje podmínka vymezení veřejného prostranství v min. rozsahu 2500m
Z důvodu rozsahu lokality a nutnosti zajistit kvalitní urbanistické řešení celého obytného celku
s vymezením příslušného veřejného prostranství je stanovena podmínka prověření využití lokality
územní studií.
Změna č. 4 respektuje založenou urbanistickou strukturu a panorama města. Jedná se o
upřesnění funkčního využití zastavitelné plochy vymezené platným ÚPSÚ Opočno, resp.
Změnami I. Navrhovanou Změnou č. 4 nebude dotčen žádný objekt zapsaný v ústředním
seznamu kulturních památek ČR. Rovněž nebudou dotčeny památky místního významu
(historicky a architektonicky cenné objekty, které nejsou zapsané v seznamu památek,
definované zpracovanými územně analytickými podklady). Lokalita řešená Změnou č. 4 se
nachází mimo území Městské památkové zóny Opočno. Řešené území města je ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, územím
s archeologickými nálezy. S ohledem na polohu lokality vycházejí podmínky prostorového
uspořádání a ochrany krajinného rázu ze stanovených podmínek, které byly uplatněny pro
zastavitelnou plochu vymezenou Změnami II. ÚPSÚ Opočno v lokalitě Švamberk (západně
lokality IV/1). Jsou tak vyloučeny stavby, které by např. svou výškou, hmotovým či
architektonickým řešením mohly vytvářet nežádoucí dominanty.
Na území města Opočno se nachází plochy prvků územního systému ekologické stability, které
nebudou navrhovanou Změnou č. 4 dotčeny. V rámci soustavy Natura 2000 byla v k.ú. Opočno
pod Orlickými horami vymezena evropsky významná lokalita Opočno CZ0523284. Jedná se o
lokalitu s výskytem roháče obecného a páchníka hnědého. Lokalita řešená Změnou č. 4 se
nachází mimo území této evropsky významné lokality.
Změna č. 4 není v rozporu s navrženou krajinnou památkovou zónou Opočensko. V této
památkové zóně je podstatná kompoziční průhledová osa propojující areál zámku s exteriérem
krajiny. Jednotlivé objekty budou situovány citlivě s ohledem na blízký areál zámku – kulturní a
historickou dominantu města.
Lokalita řešená Změnou č. 4 leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV
Východočeská křída), podzemní vody v lokalitě č. IV/1 patří do útvaru Podorlická křída v povodí
Orlice.
Změnou č. 4 jsou respektována ochranná pásma nadzemních a podzemních vedení
inženýrských sítí. Do řešené lokality bude rozšířen stávající systém odstraňování domovního
odpadu.
Změnou č. 4 nedochází k novým záborům zemědělské půdy. Na část lokality zasahuje ochranné
pásmo lesa. Objekty k trvalému bydlení nebudou umísťovány do vzdálenosti menší než 20 m od
okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.
U koncepce technické infrastruktury nedochází ke změně. Počítá se s napojením lokality na
stávající kanalizační a vodovodní řady, na elektrické a plynovodní rozvody.
Při řešení Změny č. 4 nevyvstala potřeba vymezení VPS, VPO a ani ploch asanací.
Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů, správních
rozhodnutí a vlastností území. V rámci konkrétního řešení lokality je nutno zabezpečit, aby
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů v území. Záplavové území navazuje na vodní tok
Dědina mimo lokalitu Změny č. 4. Změnou č. 4 jsou respektována území vymezená
Ministerstvem obrany, která se v řešeném území nachází. Jedná se o ochranné pásmo
komunikačního vedení zahrnuté do jevu č. 82 a vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních
výškách zahrnutý do jevu č. 102 – letiště včetně ochranného pásma.
Pořizovanou Změnou č. 4 se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny č. 4 nejsou
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a
ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž
nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. Přístupové komunikace pro

požární vozidla budou odpovídat ČSN 730802 a množství požární vody bude odpovídat ČSN 730873 a
752411. Změnou č. 4 jsou respektována odběrná místa požární vody.
Předmětná Změna č. 4 není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
Grafickou část Odůvodnění Změny č. 4 tvoří „Koordinační výkres – výřez“, v měřítku 1:5000.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Podle stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství uplatněného v rámci koordinovaného stanoviska krajského úřadu ze dne 11. 5.
2012, není nutno návrh Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů. Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí.
Změnou č. 4 nebude dotčen regionální systém ekologické stability ani žádné zvláště chráněné
území, přírodní památka nebo přírodní rezervace.
Zadání Změny č. 4 ÚPSÚ Opočno nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality
nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, přesto, že se
v řešeném území nachází evropsky významná lokalita Opočno (CZ 0523284), která však
nebude předmětnou změnou dotčena.
Z výše uvedených důvodů nebylo nutno přistoupit ke zpracování posouzení dokumentace
z hlediska vlivů na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj území dle § 47 odst. 3 stavebního
zákona. Lze konstatovat, že Změna č. 4 nebude mít s ohledem na svůj charakter a rozsah
negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

i)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Změnou č. 4 nedochází k novému záboru ZPF, neboť Změnou č. 4 nedochází k vymezení nové
zastavitelné plochy. Je měněna funkce zastavitelné plochy vymezené platným ÚPSÚ Opočno,
resp. předcházejícími změnami ÚPD. Lokalita IV/1 je zařazena do funkce Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské – BI, přičemž dochází ke změně funkčního
využití z původně stanovené funkce území obytné smíšené.
Změnou č. 4 nedochází k záboru ploch určených k plnění funkcí lesa, lokalita IV/1 zasahuje do
OP lesa, v podmínkách jejího využití je obsažen následující požadavek: objekty k trvalému
bydlení nebudou umísťovány do vzdálenosti menší než 20 m od okraje pozemků určených
k plnění funkce lesa.
.

j)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch
V souladu s ustanovením § 55 odst. 3 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit
další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Projednávanou Změnou č.
4 nedochází k vymezení nové zastavitelné plochy, jedná se pouze o změnu funkce zastavitelné
plochy vymezené platným ÚPSÚ Opočno, resp. předcházejícími změnami ÚPD.

k) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (zpracováno pořizovatelem)
Nejpozději při veřejném projednání návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno konaném dne
28. 1. 2013 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky
podle § 52 odst. 2 a 3 s využitím přechodného ustanovení čl. II bod 7 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádné
námitky nebyly k návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno uplatněny.
l) Vyhodnocení připomínek (zpracováno pořizovatelem)
Nejpozději při veřejném projednání návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Opočno konaném dne
28. 1. 2013 mohl každý uplatnit své připomínky podle § 52 odst. 3 s využitím přechodného
ustanovení čl. II bod 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádné připomínky nebyly k návrhu změny č. 4 ÚPSÚ
Opočno uplatněny.
m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
Změnou č.4 nejsou řešeny žádné prvky nadmístního významu.

