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I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
ÚP Pastviny vymezuje v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí hranice ZÚ dle stavu ke
dni 4.3.2016.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b. Hlavní výkres

1 : 5 000,
1 : 5 000.

I.1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji všech
jejích částí v krajině lesozemědělské při respektování limitů využití území a při ochraně
hodnot v území existujících.
Pro zachování a rozvoj hodnot oblasti krajinného rázu 11 – 6 – Podorličí a 7 – Orlické
hory a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot –
ÚP stanovuje koncepci uspořádání krajiny spočívající v respektování vymezených
stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn v krajině včetně koncepce ÚSES.
Pro zachování sídelní struktury obce a urbanistické kompozice sídel a zkvalitňování
podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních
a civilizačních hodnot – ÚP stanovuje urbanistickou koncepci spočívající v respektování
vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch a ploch
přestavby uvnitř ZÚ nebo na něj navazujících.
Koncepci rozvoje území obce dotváří stabilizovaná dopravní a technická
infrastruktura, jejíž rozvoj ÚP připouští s cílem uspokojení zájmů v území a zabezpečení
udržitelného rozvoje.

I.1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, VYMEZENÍ
PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Historicky vzniklá sídelní struktura území obce Pastviny a urbanistická kompozice
jejích sídel je v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace,
občanského vybavení, veřejných prostranství a výroby, a to jak v rámci samostatně
vymezených ploch daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití, ve kterých to připouštějí jejich podmínky využití.
ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – venkovské (SV) a vymezuje
zastavitelné plochy a plochu přestavby, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují, včetně
plochy územní rezervy.
ÚP stabilizuje současné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) a
plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a vymezuje zastavitelné plochy pro RH, které
navazují na ZÚ.
ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),
komerční zařízení malá a střední (OM), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy
(OH). ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro OM a OS.
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ÚP stabilizuje veřejná prostranství vymezením samostatných ploch veřejných
prostranství – veřejná prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV). ÚP současně vymezuje
zastavitelné plochy pro PV a ZV a vymezuje plochu přestavby pro PV.
ÚP stabilizuje plochy zeleně vymezením samostatných ploch zeleně – přírodního
charakteru (ZP).
ÚP stabilizuje současné plochy výroby a skladování vymezením samostatných ploch
zemědělské výroby (VZ) a ploch smíšených výrobních (VS). ÚP samostatně vymezuje
zastavitelné plochy a plochu přestavby pro VS.
Urbanistickou koncepci dotváří stabilizovaná dopravní infrastruktura – silniční (DS) a
technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI).
Celkovou urbanistickou koncepci dotvářejí stabilizované plochy vodní a
vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo).
Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené
v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ. Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ,
tak ve vymezených plochách změn. Samostatně jsou vymezeny stabilizované plochy ZV a
ZP a zastavitelné plochy pro ZV.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):

Z1, Z2, Z5, Z10b,
Z12 až Z21

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH):

Z9b, Z23

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM): Z4, Z24, Z25
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z28, Z29
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV):

Z31

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV):

Z9a, Z10a, Z22,
Z32, Z34

Plochy smíšené výrobní (VS):

Z26, Z27

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje následující plochu přestavby s rozdílným způsobem využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):

P1

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV):

P2
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VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí
využití:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):

R1 až R4

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV):

R5

ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití:
ad)

R1 až R4 – prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení,
v koordinaci s případnou rebonitací předmětných pozemků, v případě R1 prověření
z hlediska vlivu základových poměrů v území,

ad)

R5 – prokázání potřeby vymezení další zastavitelné plochy pro veřejné prostranství (i
bez vazby na realizaci sousedních ploch pro bydlení) v koordinaci s případnou
rebonitací předmětných pozemků.

I.1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Současné vedení silnice II. třídy (II/312), silnic III. třídy (III/31216, III/31218) a
vybraných místních komunikací systému obce ve stabilizovaných plochách dopravní
infrastruktury – silniční (DS) je respektováno, stejně jako současné vedení ostatních
komunikací v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami
jejich využití. ÚP připouští jejich rozvoj jak v rámci ZÚ a ploch změn, tak v případě potřeby
v nezastavěném území.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Řešené území je zásobeno pitnou vodou částečně z veřejného vodovodu
zásobeného z vlastních vodních zdrojů a částečně z veřejného vodovodu ze zdroje mimo
řešené území. Zdroje obou veřejných vodovodů mají vydatnost s dostatečnou rezervou pro
zastavitelné plochy.
ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem zásobování většiny zájemců o napojení.
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Současný systém zneškodňování odpadních vod bude respektován do doby
realizace splaškové kanalizace napojené na ČOV mimo území obce, pro kterou nebude
recipientem vodní nádrž Pastviny.
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ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem ekologického zneškodňování odpadních vod z
většiny zdrojů.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
ÚP respektuje zásobování řešeného území elektrickou energií, které je realizováno
v celém rozsahu systémem 35 kV z vedení VN 566 zajištěným z TR 110/35 kV Žamberk. ÚP
připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami
jejich využití s cílem zásobování všech zájemců o napojení.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
ÚP připouští plynofikaci v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu
s podmínkami jejich využití.
TELEKOMUNIKACE
ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
ÚP respektuje stabilizované plochy pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu
(OV), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH).
ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch smíšených obytných –
venkovských (SV) a součástí samostatně vymezených ploch komerčních zařízení malých a
středních (OM), které dále rozvíjí v plochách změn SV a OM, včetně ploch územních rezerv
SV. Rozvoj OV je rovněž přípustný v rámci samostatně vymezených zastavitelných ploch
Z28 a Z29 pro OS.
Další rozvoj ÚP připouští v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu
s podmínkami jejich využití.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP respektuje stabilizované prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
obecnému užívání a samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství – veřejná
prostranství (PV) a veřejná zeleň (ZV), které jsou stabilizované. ÚP vymezuje pro rozvoj PV
plochy Z31 a P2, případně i R5, pro rozvoj ZV plochy Z9a, Z10a, Z22, Z32 a Z34.
Rozvoj veřejných prostranství ÚP připouští v rámci ploch s rozdílným způsobem
využití v souladu s podmínkami jejich využití.
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I.1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ
STABILITY,
PROSTUPNOST
KRAJINY,
PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN, CIVILNÍ OCHRANU A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ,
OBRANU A BEZPEČNOST STÁTU
KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY
VČETNĚ
VYMEZENÍ
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

PLOCH

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující typy stabilizovaných ploch
s rozdílným způsobem využití:
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.
Plochy zemědělské (NZ)
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný
způsob využití.
Plochy lesní (NL)
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný
způsob využití.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní
(NSpvo)
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.
Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
I.1.f) tohoto ÚP.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridory K80, K81MB a K81V, místní
biocentra MC1 – MC10 a místní biokoridory MK1 až MK4. Nadregionální biokoridory
s vloženými biocentry jsou funkční. Ostatní biocentra místní úrovně jsou rovněž funkční.
Biokoridory místní úrovně jsou téměř funkční. Pro plnou funkčnost je třeba doplnit nefunkční
úseky prvků MK1, MK2 a MK4.
ÚP vymezuje ochrannou zónu K80, K81MB a K81V v rozsahu celého území obce
vyjma ZÚ a ploch změn.
Na plochách prvků ÚSES a v ochranné zóně K80, K81MB a K81V je nutné vyloučit
činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické
stability a narušení funkčnosti včetně zneprůchodnění nebo přerušení kontinuity ÚSES,
umisťování nových staveb v biocentrech, neprůchodného oplocení nebo ohrazení,
umísťování nových staveb (kromě dopravní a technické infrastruktury). Při výsadbě a obnově
prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám,
nepřípustná je výsadba rychle rostoucích dřevin pro energetické využití.
9
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PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací,
která je akceptována jako samostatně vymezené plochy DS. ÚP připouští zvyšování
prostupnosti krajiny dalším rozšiřováním a obnovou cestní sítě.
ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech
ploch s rozdílným způsobem využití, vyjma ploch OH, VZ, VS a TI.
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je mírně omezená. ÚP pro její zlepšování vymezuje
prvky ÚSES s potřebou zajištění jejich plné funkčnosti a připouští doplňování krajinné zeleně
a zlepšování migračních podmínek v tocích.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce vyjma ploch OH.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce vyjma ploch OH.

REKREACE
Stabilizovaná rodinná rekreace se v obci vyskytuje jak v rámci samostatně
vymezených ploch rekreace – ploch staveb pro rodinnou rekreaci (RI), tak v rámci ploch
smíšených obytných venkovských (SV). Hromadná rekreace pak v rámci ploch rekreace –
ploch staveb pro hromadnou rekreaci (RH). ÚP hromadnou rekreaci rozvíjí vymezením ploch
staveb pro hromadnou rekreaci Z9b a Z23.
Vymezování stavebních pozemků pro stavby pro rodinnou rekreaci v ZÚ se
nepřipouští s cílem zachování současné urbanistické kompozice sídel a charakteru zástavby.
Výjimkou je možnost dostavby proluk v chatové osadě u Vlčkovic. Podmínkou je zachování
typu objektů v jednotlivých částech osady.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
ÚP nevymezuje plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.

CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST
STÁTU
ÚP respektuje současný stabilizovaný systém civilní ochrany obyvatelstva a
havarijního plánování, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní
a technické infrastruktury.
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I.1.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ),
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ
V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ,
VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH
PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn
(zastavitelných ploch a ploch přestavby).
ÚP vymezuje tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití:
- plochy smíšené obytné – venkovské (SV),
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI),
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH),
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
(OM),
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS),
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH),
- plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV),
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP),
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),
- plochy smíšené výrobní (VS),
- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),
- plochy vodní a vodohospodářské (W),
- plochy zemědělské (NZ),
- plochy lesní (NL),
- plochy
smíšené
nezastavěného
území
–
přírodní,
vodohospodářské, ochranné a protierozní (NSpvo).
Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným
způsobem využití se jedná o:
- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití),
- plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití
– Z = zastavitelná plocha, P = plocha přestavby),
- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný
budoucí způsob využití – R).
V tomto ÚP se rozumí:
- rozmezím výměry budoucích zastavěných stavebních pozemků interval mezi
nejmenší a největší hodnotou výměry budoucího „zastavěného stavebního pozemku“
(§ 2 odst. 1 písm. c) SZ),
- intenzitou využití budoucích zastavěných stavebních pozemků podíl rozlohy
budoucí „zastavěné plochy pozemku“ (§ 2 odst. 7 SZ) z rozlohy budoucího
„zastavěného stavebního pozemku“ (§ 2 odst. 1 písm. c) SZ).
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ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
- bydlení,
- rodinná rekreace ve stabilizovaných stavbách pro rodinnou
rekreaci,
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje o výměře nad 200
m2 a hřbitova).
Přípustné využití:
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň,
- nerušící výroba a služby,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- zemědělské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním,
přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- v plochách Z15 (SV), Z18 (SV) a Z19 (SV) výše uvedená využití za
podmínky, že v rámci navazujících řízení bude prokázáno
nepřekročení hygienických limitů hluku z dopravy na hranici
navržených ploch.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků –
max. 30 %,
- rozmezí výměry budoucích zastavěných stavebních pozemků –
1 500 až 3 500 m2, v zastavitelných plochách menších se připouští
1 stavba hlavní.
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
- rodinná rekreace ve stabilizovaných stavbách pro rodinnou rekreaci
s možností dostavby proluk v chatové osadě u Vlčkovic.
Přípustné využití:
- občanské vybavení (tělovýchova a sport),
- sídelní zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- zemědělské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- zachování typu objektů v jednotlivých částech chatové osady u
Vlčkovic.
Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Hlavní využití:
- hromadná rekreace.
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Přípustné využití:
- sídelní zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků –
max. 60 %.
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (obchodní prodej o výměře do 200 m2,
ubytování, stravování, služby),
- bydlení,
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (obchodní prodej vyjma volného skladování,
ubytování, stravování, služby).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (ochrana obyvatelstva, věda a výzkum),
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- zemědělské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- ubytování v ploše Z4 (OM) za podmínky, že v rámci navazujících
řízení bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku
z dopravy na hranici navržených ploch.
13

Územní plán Pastviny

Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků –
max. 60 %.
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (tělovýchova a sport).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování,
ubytování, služby),
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (veřejné pohřebiště).
Přípustné využití:
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň (veřejná zeleň),
- technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství.
Přípustné využití:
- sídelní zeleň (veřejná zeleň),
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.

s hlavním
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Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Hlavní využití:
- sídelní zeleň (veřejná zeleň).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (tělovýchova a sport),
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků –
max. 10 %.
Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
- sídelní zeleň (přírodní).
Přípustné využití:
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- ÚSES.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.

s hlavním

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství.
Přípustné využití:
- občanské vybavení (stravování, služby, věda a výzkum),
- výroba a skladování,
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),
- dopravní a technická infrastruktura,
- vodohospodářské využití,
- zemědělské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené výrobní (VS)
Hlavní využití:
- výroba a skladování,
- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby, ochrana
obyvatelstva, věda a výzkum).
Přípustné využití:
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň),
- dopravní a technická infrastruktura,
- vodohospodářské využití.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- záměry umísťované v ploše Z26 a Z27 nebudou naplňovat přílohu
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, v žádné z uvedených kategorií, nebudou tudíž
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků –
max. 70 %.
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Hlavní využití:
- silniční doprava.
Přípustné využití:
- veřejná prostranství,
- sídelní zeleň, krajinná zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
Hlavní využití:
- technická infrastruktura.
Přípustné využití:
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), krajinná zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
- vodohospodářské využití.
Přípustné využití:
- sídelní zeleň, krajinná zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- zemědělské využití,
- ÚSES.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území
nebo přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.

nesouvisející

s hlavním

Plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
- zemědělské využití.
Přípustné využití:
- sídelní zeleň, krajinná zeleň,
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- ÚSES.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
- plnění funkcí lesa.
Přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití,
- ÚSES.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné
a protierozní (NSpvo)
Hlavní využití:
- krajinná zeleň,
- vodohospodářské využití.
Přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura,
- nemotorová doprava,
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa,
- ÚSES.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním,
přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro
podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje tyto základní podmínky ochrany
krajinného rázu:
-

-

do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídel a krajiny
(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz – charakter a strukturu zástavby,
výškovou hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy)
a navrhnout ozelenění,
vedení technické infrastruktury umisťovat přednostně pod zem,
v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov připustit umisťování systémů
využívajících sluneční energii,
zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.

Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Ve všech plochách v nezastavěném území ÚP vylučuje umísťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro těžbu nerostů.

I.1.g)
VYMEZENÍ
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH
STAVEB,
VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
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I.1.h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO,
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO,
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo.

I.1.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

OPATŘENÍ

PODLE

§

50

ODST.

ÚP nestanovuje kompenzační opatření.

I.1.j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část ÚP má celkem 10 listů.
Grafická část ÚP obsahuje 2 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b. Hlavní výkres

1 : 5 000,
1 : 5 000.

Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy pozbývá platnosti část Územního
plánu obcí Pod Zemskou branou (společný územní plán obcí Pastviny, České Petrovice,
Klášterec nad Orlicí a Nekoř), schválený v říjnu 2002, a to část pro obec a katastrální území
Pastviny.
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II.1.a) POSTUP PŘI
POŘIZOVATELEM)

POŘÍZENÍ

ÚZEMNÍHO

PLÁNU

(ZPRACOVÁNO

Pořízení Územního plánu Pastviny schválilo Zastupitelstvo obce Pastviny dne
24.11.2014 usnesením č. 2014.7.3.1.
Usnesením č. 2014.7.3.3. ze dne 24.11.2014 byl jako pořizovatel schválen Městský
úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování. Usnesením č. 2014.7.3.4.
ze stejného dne byl určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem schválen starosta
obce pan Ladislav Škůrek a zpracovatelem bylo schváleno SURPMO, a. s. Praha,
Projektové středisko Hradec Králové.
Dne 16.6.2015 požádala Obec Pastviny odbor REUP MěÚ Žamberk, jako úřad
územního plánování, o pořízení územního plánu.
Návrh Zadání Územního plánu Pastviny zpracoval pořizovatel s určeným
zastupitelem na základě usnesení zastupitelstva o pořízení územního plánu, na základě
územně analytických podkladů a s využitím doplňujících Průzkumů a rozborů v červenci
2015. Po zveřejnění a projednání návrhu bylo zadání 29.9.2015 schváleno usnesením
zastupitelstva obce č. 2015.8.3.
Na základě schváleného zadání a v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 v platném znění, o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
byl zpracován návrh Územního plánu Pastviny.
Návrh Územního plánu Pastviny byl v souladu s § 55 odst. stavebního zákona
projednán podle §§ 50-53 stavebního zákona takto:
- ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona se uskutečnilo dne 2.11.2016 od 13:00 hodin
společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi,
- ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona byl návrh zveřejněn a doručen veřejnou
vyhláškou. Textová i grafická část předmětného návrhu byla vystavena k nahlédnutí na OÚ
Pastviny a u pořizovatele od 14.10.2016 do 2.12.2016 a také byla k dispozici na
internetových adresách www.obecpastviny.cz a www.zamberk.cz.
Po vyhodnocení stanovisek a připomínek podaných k návrhu Územního plánu
Pastviny na základě společného jednání byl návrh upraven a byla podána žádost
nadřízenému orgánu ÚP o stanovisko.
Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Krajského úřadu Pardubického
kraje, jako nadřízený orgán ÚP vydal dne 24.7.2017 pod č.j. KrÚ 50591/2017 stanovisko, ve
kterém konstatoval, že je možné zahájit řízení o návrhu Územního plánu Pastviny.
Ve smyslu § 52 bylo 25.9.2017 odst. 1 stavebního zákona zahájeno řízení o územním
plánu – veřejné projednání se konalo v sále Společenského centra Škola v Pastvinách
1.11.2017 od 17:00 hodin a pořizovatel zajistil ve spolupráci s určeným zastupitelem a
projektantem odborný výklad k vystavenému návrhu.
Textová i grafická část návrhu byla vystavena k nahlédnutí u pořizovatele a
v kanceláři obecního úřadu v Pastvinách od 29.9.2017 do 8.11.2017 a také byla k dispozici
na internetových adresách www.obecpastviny.cz a www.zamberk.cz.
Pořizovatel nezpracoval návrh vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách,
protože tyto nebyly k návrhu řešení podány.
Takto projednaný návrh Územního plánu Pastviny byl následně dle ustanovení § 54
stavebního zákona předložen zastupitelstvu obce Pastviny s návrhem na jeho vydání.

21

Územní plán Pastviny - Odůvodnění

II.1.b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

ROZVOJE

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR, která byla schválena
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009, včetně Aktualizace č. 1, která byla schválena
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015, vyplývají pro pořízení ÚP Pastviny obecné
požadavky spočívající v naplňování priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného
rozvoje území.
Z republikových priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území
se v území obce dle Zadání ÚP (viz kap. II.1. g) uplatňují tyto relevantní priority (s popisem
způsobu přispění ÚP k jejich naplňování):
(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. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.
Všechny hodnoty území jsou respektovány. Vymezením ploch změn a stanovením
podmínek využití a prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu jsou
rozvíjeny a posilovány.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny.
Stabilizací příslušných typů ploch a stanovením podmínek jejich využití ÚP přispívá
k rozvoji primárního sektoru.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Na základě veřejně projednaného schváleného Zadání je ÚP řešen komplexně
a v souladu se SZ bude projednáván s veřejností.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
ÚP urbanistickou koncepcí navazuje na dosavadní účelné využívání území
a zastavitelné plochy vymezuje v přímé vazbě na ZÚ.
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(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 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, lokalit soustavy Natura 2000,
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Rozvojové záměry tohoto charakteru ÚP nevymezuje, všechny limity využití území
jsou respektovány. Koncepce ÚSES je upřesněna a podmínky ochrany krajinného rázu jsou
stanoveny.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
Stanovením podmínek využití ploch v nezastavěném území a vymezením ÚSES
přispívá ÚP k zachování a rozvoji migrační prostupnosti 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. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo,
lyžařská, hipo).
ÚP umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro cestovní ruch a propojení
atraktivních míst stanovením podmínek využití ploch nevylučujících realizaci staveb, zařízení
a opatření dle § 18 odst. 5 SZ.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci
těchto účinků).
Současnou dopravní a technickou infrastrukturu ÚP respektuje. Prostupnost území
dále ÚP zvyšuje na základě stanovených podmínek využití území a ve smyslu § 18 odst. 5
SZ nevylučuje umisťování dopravní ani technické infrastruktury v nezastavěném území.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
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zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
ÚP stabilizuje a rozvíjí plochy pro dopravní infrastrukturu silniční a připouští její rozvoj
včetně rozvoje nemotorové dopravy téměř v celém rozsahu území obce.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní.
ÚP připouští umisťování protierozních a protipovodňových opatření v celém území.
Stanovená intenzita využití stavebních pozemků umožňuje vsakování dešťových vod přímo
v ZÚ a v zastavitelných plochách.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
ÚP respektuje záplavová území a nevymezuje v nich žádné zastavitelné plochy.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj, a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny
v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního
rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť,
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.
viz (23) PÚR ČR, občanské vybavení veřejného charakteru ÚP stabilizuje a připouští
jeho rozvoj.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
ÚP respektuje současnou technickou infrastrukturu a připouští její rozvoj v souladu
s příslušnými oborovými koncepcemi.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
ÚP nevymezuje zastavitelné plochy pro umístění technologií využívajících
obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie, ale připouští jejich umisťování (systémů
využívajících sluneční energii) na střechách budov.
Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní.
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Závěr: ÚP je v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Území obce Pastviny je součástí území řešeného v ZÚR Pk, které byly vydány
zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29.4.2010 a nabyly účinnosti dne 15.6.2010, včetně
jejich Aktualizace č. 1, která byla vydána zastupitelstvem Pardubického kraje dne 17.9.2014
a nabyla účinnosti dne 7.10.2014.
Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se v
území obce dle Zadání ÚP (viz kap. II.1.g) uplatňují tyto relevantní priority (s popisem
způsobu přispění ÚP k jejich naplňování):
(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost
a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při zpracování
územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití
území.
Koncepce ÚP zachovává postavení obce v rámci Pardubického kraje a vytváří podmínky
pro vyvážený rozvoj vymezením zastavitelných ploch pro hospodářský rozvoj a udržení
sociální soudržnosti obyvatel při respektování hodnot ŽP.
(06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na:
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační
funkce krajiny;
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování
povrchových vod využívaných ke koupání.

ÚP vytváří podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty obce a dále
umožňuje jejich rozvoj návrhem nových rozvojových ploch a stanovením podmínek
využití pro plochy s rozdílným způsobem využití, a to zejména:
a) respektováním přírodních hodnot, míst s biologickou hodnotou a podporou
ekologicko – stabilizačních funkcí krajiny vymezením systému ÚSES na
nadregionální i místní úrovni;
b) respektováním a ochranou krajinného rázu, a to stanovením doplňujících
podmínek prostorového uspořádání vybraných ploch s rozdílným způsobem využití
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu;
c) zachováním charakteru a struktury zástavby s citlivým doplněním zastavitelných
ploch navazujících na ZÚ při respektování výškové hladiny zástavby;
d) stanovením koncepce rekreace a podmínek pro využití vybraných ploch
s rozdílným způsobem využití.
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Z ostatních částí ZÚR Pk vyplývají tyto požadavky:
4. ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH
A KORIDORŮ KRAJSKÉHO VÝZNAMU
4.3. PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO ÚZEMNÍHO
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
(110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni:
b) funkční nadregionální biokoridory
NKOD
K80

K81

název
Sedloňovský vrch, Topielisko - Raškov - mezofilní hájová osa v šířce
minimálně 40 m
- mezofilní bučinná osa v šířce minimálně 40 m
Sedloňovský vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borová osa v šířce
minimálně 40 m
- mezofilní bučinná osa v šířce minimálně 40 m - vodní osa v šířce
minimálně 40 m

c) ochranné zóny nadregionálních biokoridorů v rozsahu 2 km od osy nadregionálního
biokoridoru na obě strany; účelem vymezení ochranné zóny je podpora koridorového
efektu, což znamená, že všechny prvky regionálních i místních ÚSES, významné
krajinné prvky a společenstva s vyšším stupněm ekologické stability (4, 5) jsou
chápány jako součásti nadregionálního biokoridoru.
(113) ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů
v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich
funkčnost.
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly
dodrženy prostorové parametry biokoridorů.
Naplnění v ÚP:
ÚP zpřesňuje všechny nadregionální biokoridory jako stabilizované (funkční) a jejich
ochrannou zónu v rozsahu celého území obce mimo ZÚ a ploch změn.
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

A

ROZVOJE

5.1. PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE
(115) Přírodními hodnotami kraje se rozumí:
e) vodohospodářsky významná území – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Žamberk – Králíky,
f) krajinářsky hodnotná území – přírodní park a území se zvýšenou
krajinného rázu,
g) významné krajinné prvky,
h) skladebné části ÚSES.

hodnotou
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(116) ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a
možného rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území
s přírodními či krajinářskými hodnotami;
b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a
ekologických, estetických, rekreačních a hospodářských funkcí;
i)

při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných
územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;

j)

výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou
krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky
svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento
vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat; konkrétní
zásady a úkoly pro umístění staveb větrných elektráren jsou uvedeny v článku
(97a).

l) stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně kvalitní
půdou, zařazenou do tříd ochrany III. – V.
m) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj
šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo
zastavěná území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit
dostatečné značení cyklistických a turistických tras v krajině a jejich zázemí
(odstavná parkoviště na výchozích místech, veřejná tábořiště apod.) tak, aby byla
využita atraktivita území, usměrňována turistická návštěvnost a do maximální
míry eliminovány negativní vlivy na přírodu (hluk, eroze apod.). Podporovat
ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a
zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na
ochranu přírody, podporovat rozvoj eko a agroturistiky;
Naplnění v ÚP:
ÚP stabilizací ploch nezastavěného území a stanovením podmínek jejich využití
stabilizuje uvedené přírodní hodnoty.
5.3. CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE
(119) b) nadmístní komunikační síť tvořená silnicí II. třídy 312;
f) vybrané stavby vodohospodářské infrastruktury – vodní nádrže: Křižanovice, Seč,
Pastviny.
Naplnění v ÚP:
ÚP stabilizací ploch nezastavěného území a stanovením podmínek jejich využití
stabilizuje uvedené civilizační hodnoty.
6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY
6.4. KRAJINA LESOZEMĚDĚLSKÁ
(130) ZÚR Pk vymezují krajinu lesozemědělskou v územích odpovídajícím těmto
charakteristikám:
a)

přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;

c) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž
vzájemný poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený;
d) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně
nepůvodních druhů jehličnanů;
g) charakter převážně polootevřený;
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h) převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje
výjimečné typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.
131)

ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů
a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře
při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
c)

zábor PUPFL připouštět
odůvodněných případech;

pouze

ve

výjimečných,

nezbytných

a

zvlášť

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využívaných ploch;
e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.
Naplnění v ÚP:
ÚP respektuje všechny uvedené zásady (viz kap. II.1.i).
7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, STAVEB A

OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A ASANAČNÍCH
ÚZEMÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT
7.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
(147) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a
biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit:
Číslo VPO

NKOD

U07

K 80

U08

K 81

VPO

ORP

Nadregionální biokoridory
Sedloňovský Žamberk
vrch,
Topielisko Raškov
Sedloňovský Žamberk
vrch,
Topielisko Vysoké
Chvojno

Dotčená
obec

Dotčené
katastrální
území

Pastviny

Pastviny
Klášterce
nad Orlicí

u

Pastviny

Pastviny
Klášterce
nad Orlicí

u

Naplnění v ÚP:
ÚP zpřesňuje všechny prvky ÚSES jako stabilizované (funkční) a nevymezuje tedy
žádnou jejich část jako VPO.
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8. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU NA KOORDINACI ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ
8.1. POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VPS A VPO
(149) ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti
dotčených obcí při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění
staveb. Koordinace ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR budou probíhat v
území dále uvedených ORP a obcí a Mladkov (SO ORP Králíky).
ORP

OBEC

VPS
doprava

Žamberk

ÚSES

tech. Infr.

Pastviny

VPO
protipovodňová
opatření

U07, U08

Naplnění v ÚP:
viz Naplnění v ÚP článku (147) výše
Závěr: ÚP je v souladu se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1.

II.1.c) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
Území obce Pastviny je součástí správního území Pardubického kraje, rozkládá se 8
km východně od města Žamberk v SO ORP Žamberk. Sousedí s obcemi České Petrovice,
Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Nekoř, Studené (SO ORP Žamberk).
Přeshraniční hodnoty území a limity jeho využití
Sousední obec

Mladkov

Označení
záměru v ÚP
Rozhraní
K 80

Nekoř

K 81 V
K 81 MB

Líšnice

MK 4
MC 1

Klášterec nad
Orlicí

K 81 MB
K 81 V

ÚP Pastviny zpřesnil nadregionální biokoridor ze ZÚR
Pk v návaznosti na ÚP Mladkov.
ÚP Pastviny zpřesnil nadregionální biokoridor ze ZÚR
Pk v návaznosti na ÚP Nekoř.
ÚP Pastviny zpřesnil nadregionální biokoridor ze ZÚR
Pk v návaznosti na ÚP Nekoř.
ÚP Pastviny vymezil biokoridor MK 4 v návaznosti na
biokoridor LBK 4 v ÚP Líšnice.
ÚP Pastviny vymezil místní biocentrum MC 1
v návaznosti na LBC 6 v ÚP Líšnice.
ÚP Pastviny zpřesnil nadregionální biokoridor ze ZÚR
Pk v návaznosti na ÚP Klášterec nad Orlicí.
ÚP Pastviny zpřesnil nadregionální biokoridor ze ZÚR
Pk v návaznosti na ÚP Klášterec nad Orlicí.

Do území obcí České Petrovice a Studené nevstupují z území obce Pastviny ani
naopak žádné příhraniční záměry.
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Biograficky leží řešené území regionu 1.39 Svitavský a 1.69 Orlickohorský bioregion.
ÚP přímo nezasahuje do živých složek území.
ZÚR Pk vymezují v území oblasti krajinného rázu 6 – Podorličí a 7 – Orlické hory. ÚP
respektuje tyto krajinné oblasti.
Do řešeného území z jihozápadu zasahuje VKP Údolí Studenského potoka s
výskytem bledule jarní, zároveň do severovýchodní a jižní části řešeného území zasahuje
migračně významné území. ÚP tyto limity respektuje.
Celé území obce leží v CHOPAV Žamberk – Králíky. Pitnou vodou je obec zásobena
nejen z vlastních zdrojů, ale i ze skupinového vodovodu ve správě VAK Jablonné nad Orlicí.
ÚP nenavrhuje plochy, jejichž využitím by mohlo dojít k ohrožení zdrojů podzemních vod.
Územím prochází silnice II/312 (Žamberk – Králíky). Z hlediska širších dopravních
vazeb je území dopravně napojeno silnicemi III. třídy, tj. III/31216 je vedena od silnice II/312
jižním směrem po pravobřežním území Divoké Orlice. Silnice III/31218 dopravně propojuje
silnici II/312 s centrem obce a obcí Klášterec nad Orlicí.
Zásobování elektrickou energií je realizováno ze stabilizovaného nadzemního
elektrického vedení VN, které ÚP respektuje.
Stávající stabilizované systémy technické infrastruktury nadmístního významu
zasahující do území obce jsou koncepcí ÚP respektovány, včetně jejich OP.

II.1.d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ZEJMÉNA
S POŽADAVKY
NA
OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Řešení ÚP napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území (§ 18 SZ), a to především vymezením ploch pro bydlení, rekreaci, občanské
vybavení, veřejná prostranství a výrobu. Tím přispívá k dosažení souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho společenského a hospodářského
potenciálu a respektování jeho hodnot.
Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů
územního plánování (§ 19 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g) a j) - o)
– je upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření
a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich
funkčního využití a prostorového uspořádání, které zajistí hospodárné vynakládání
prostředků z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů.
Ostatní úkoly se v rámci ÚP neuplatňují.
ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 SZ. Jeho
postupné naplňování negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území,
naopak posílí přírodní hodnoty zajištěním funkčnosti zpřesněného ÚSES a kulturní hodnoty
ochrání a posílí respektováním podmínek prostorového uspořádání. Urbanistické,
architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení ÚP, nejsou
měněny.

II.1.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno
a schváleno na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích předpisů a v souladu
s nimi.
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Je členěn na vlastní řešení ÚP (textové a grafické) a jeho Odůvodnění (textové
a grafické) s tím, že jak řešení ÚP, tak jeho odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní
úpravy v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. Přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb., Správního řádu a Stavebního zákona.
Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších
prováděcích předpisů ke SZ.
Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se SZ a vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. ll.1.a) „Postup při pořízení
územního plánu“.
Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů.

II.1.f) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM)
Řešení je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, oba ve znění pozdějších předpisů.
V etapě společného jednání uplatnily dotčené orgány následující stanoviska:
1. Ministerstvo prům. a obchodu ČR, Praha – stanovisko č.j. MPO 55005/2016 ze dne
13.10.2016 – bez připomínek.
2. Ministerstvo obrany ČR, Pardubice – stanovisko č.j. 57133/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne
26.10.2016 – požadavek respektování parametrů nadzemního komunikačního vedení vč.
OP a požadavek zakreslení vymezeného území objektu důležitého pro obranu státu vč.
OP.
Vyhodnocení:
je respektováno a zakresleno
3. Ministerstvo životního prostředí ČR, Hradec Králové – stanovisko č.j. 1697/550/16-Hd
69692/ENV/16 ze dne 17.10.2016 – obecná informace o výskytu ploch potenciálních
sesuvů.
4. Krajský úřad Pk, odbor ŽPZ, Pardubice – stanovisko KrÚ 71444/2016/ OŽPZ/TI ze dne
15.11.2016:
a) částečný nesouhlas orgánu ochrany přírody – požadavek na vypuštění lokalit Z6, Z7,
Z8, Z15, Z16, Z19, Z23, Z28, Z29, Z30, Z33, Z34, Z35 a nově navržených částí lokalit Z9
a Z10
Vyhodnocení:
Vydané stanovisko je v rozporu se zněním zákona č. 114/1992 Sb. § 77a – v dané věci je
relevantní stanovisko orgánu ochrany přírody MěÚ Žamberk, který je podle § 77, odst. 1
písm. q oprávněn uplatňovat stanoviska k územním a regulačním plánům.
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Dne 20.2.2017 bylo pod č.j. KrÚ 15200/2017/OŽPZ/Bo vydáno nové stanovisko, a to bez
námitek.
b) částečný nesouhlas orgánu ochrany ZPF (lokality Z4, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z30, Z33 a
Z35),
Vyhodnocení:
Z4 – vyhověno – zůstane využití z dosud platné ÚPD, tedy OM
Z6 – nevyhověno – odůvodněno v kap. II.1.n)
Z7 – nevyhověno – odůvodněno v kap. II.1.n)
Z8 – nevyhověno – odůvodněno v kap. II.1.n)
Z9 – vyhověno – zůstane využití z dosud platné ÚPD – plocha bude rozdělena na Z9a
s využitím ZV a Z9b s využitím RH
Z10 – vyhověno – zůstane využití z dosud platné ÚPD – plocha bude rozdělena na Z10a
s využitím ZV a Z10b s využitím SV
Z30 – nevyhověno – odůvodněno v kap. II.1.n)
Z33 a Z35 – vyhověno, plochy byly vypuštěny
Dne 20.6.2017 bylo vydáno stanovisko pod č. j. KrÚ 3985/2017/OŽPZ/Bo s opětným
nesouhlasem s vymezením lokalit Z6, Z7, Z8 a Z30. Na základě tohoto nesouhlasu bylo
dohodnuto, že předmětné lokality budou vypuštěny ze zastavitelných ploch a budou
vymezeny do ploch územních rezerv.
5. Krajský úřad Pk, odbor ŽPZ, Pardubice – stanovisko KrÚ 82068/2016/ OŽPZ/OZ/Kp ze
dne 29.11.2016 – nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů:
a) požadavek doplnění odůvodnění potřeby záboru PUPFL v lokalitách Z23 a Z28
Vyhodnocení:
vyhověno – odůvodněno v kap. II.1.n)
b) požadavek zapracování omezení vzdálenosti staveb od kraje lesa
Vyhodnocení:
vyhověno – odůvodněno v kap. II.1.i, oddíl ad I.1.f)
Dne 30.6.2017 bylo vydáno souhlasné stanovisko pod č. j. 39796/2017/OŽPZ/Kp.
6. Krajský úřad Pk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska
7. Krajská hygienická stanice Pk, Ústí nad Orlicí Orlicí – stanovisko č.j. KHSPA
17740/2016/HOK-UO ze dne 1.12.2016 – podmínka na zařazení lokalit Z4, Z9, Z10, Z15,
Z18, Z18 a Z19 do podmíněně přípustného využití s podmínkou doložení dodržení
hygienických limitů hluku z dopravy na hranici navržených ploch v územním řízení.
Vyhodnocení:
Vyhověno – bylo doplněno do textu v kap. I.1.f).
8. Státní veterinární správa pro Pk, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska
9. Hasičský záchranný sbor Pk, Ústí nad Orlicí – stanovisko č.j. HSPA-26-937/2016 ze dne
2.11.2016 – požadavek na vypuštění zón havarijního plánování z textové i grafické části
návrhu
Vyhodnocení:
Vyhověno – bylo vypuštěno.
10. Obvodní báňský úřad, Hradec Králové – stanovisko č.j. SBS 33161/2016/OBÚ-09/1 ze
dne 17.10.2016 – bez připomínek
11. Státní energetická inspekce, Hradec Králové – bez stanoviska
12. Státní pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska
13. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez stanoviska
14. MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, Žamberk – bez stanoviska
15. MěÚ Žamberk, odbor REUP, odd. památkové péče, Žamberk – bez stanoviska
16. MěÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Žamberk – stanovisko č. j.
MUZBK-23172/2016/ZPZE/POKM/SOU/306 z 10.11.2016 – bez připomínek.
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V etapě řízení o návrhu územního plánu uplatnily dotčené orgány následující
stanoviska:
1. Ministerstvo prům. a obchodu ČR, Praha – stanovisko č.j. MPO 61971/2017 ze dne
4.10.2017 – bez připomínek.
2. Ministerstvo obrany ČR, Pardubice – bez stanoviska.
3. Ministerstvo životního prostředí ČR, Hradec Králové – bez stanoviska.
4. Krajský úřad Pk, odbor rozvoje, Pardubice – stanovisko KrÚ 63950/2017 ze dne
2.10.2017 – bez připomínek.
5. Krajský úřad Pk, odbor ŽPZ, Pardubice – stanovisko KrÚ 63953/2017/ OŽPZ/TI ze dne
24.10.2017, jehož součástí je souhlas s vyhodnocením důsledků návrhu na ochranu ZPF,
ostatní orgány bez připomínek.
6. Krajský úřad Pk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pardubice – bez stanoviska.
7. Krajská hygienická stanice Pk, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska.
8. Státní veterinární správa pro Pk, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska.
9. Hasičský záchranný sbor Pk, Ústí nad Orlicí – stanovisko č.j. HSPA-33-826/2017 ze dne
3.10.2017 – bez připomínek.
10. Obvodní báňský úřad, Hradec Králové – stanovisko č.j. SBS 32135/2017/OBÚ-09/1 ze
dne 2.10.2017 – bez připomínek.
11. Státní energetická inspekce, Hradec Králové – bez stanoviska.
12. Státní pozemkový úřad, Ústí nad Orlicí – bez stanoviska.
13. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hradec Králové – bez stanoviska.
14. MěÚ Žamberk, odbor správní a dopravy, Žamberk – bez stanoviska.
15. MěÚ Žamberk, odbor REUP, odd. památkové péče, Žamberk – bez stanoviska.
16. MěÚ Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Žamberk – stanovisko č.j.
MUZBK-22020/2017/ZPZE/POKM/SOU/212 ze dne 23.10.2017 – bez připomínek.

II.1.g) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Pastviny, které bylo projednáno v souladu se
stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 29.9.2015 usnesením
č. 2015.8.3. Toto Zadání bylo jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno.
Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně konzultovány se zástupci obce
a pořizovatele.
Komentář ke splnění jednotlivých bodů:
a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně
vymezení zastavitelných ploch
2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn
3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
Všechny koncepce jsou stanoveny ve vzájemné koordinaci – viz kap. II. 1. b), II. 1. c).
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich

využití, které bude nutné prověřit
Po prověření účelnosti byla vymezena jedna plocha tohoto charakteru pro SV, dle
závěrů společného jednání jsou vymezeny další tři plochy pro SV a jedna plocha pro PV –
viz kap. II. 1. i).
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c) Požadavky

na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo

Po prověření potřeby nejsou v ÚP vymezeny žádné stavby ani opatření tohoto
charakteru – viz kap. II. 1. i).
d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Po prověření byla plocha tohoto charakteru vymezena, dle závěrů společného
jednání je však podmínka zpracování územní studie a uzavření dohody o parcelaci
vypuštěna, neboť zastavitelná plocha pro SV již není v tomto prostoru v ÚP vymezena – viz
kap. II. 1. i).
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení

V průběhu zpracování Návrhu ÚP byl potvrzen předpoklad uvedený ve schváleném
Zadání a Návrh ÚP je tedy invariantní.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Textová a grafická část ÚP je uspořádána dle aktuální právní úpravy, účelné doplnění
je přiřazeno do kap. I.1.c). Textová a grafická část Odůvodnění je uspořádána dle aktuálního
metodického doporučení. Výkres širších vztahů je pro přehlednost zpracován v měřítku
1 : 50 000.
g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný

rozvoj území
Požadavek na VVURÚ nebyl uplatněn z důvodů uvedených v kap. II.1.j).

II.1.h) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Pastviny záležitosti tohoto charakteru
nevyplynuly.

II.1.i) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY, VČETNĚ VÝČTU ÚPRAV KONCEPČNÍHO CHARAKTERU
PROVEDENÝCH VE VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Řešené území tvoří jedno k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí o celkové výměře 837
ha.
ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování,
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), 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, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud je
v této kapitole uváděn číselným označením některý právní předpis (zákon, vyhláška) je tím
míněn vždy ve znění pozdějších předpisů.
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ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných
správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny
v Koordinačním výkresu v měřítku 1 : 5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je
zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za
civilizační hodnotu je považováno rovněž ZÚ. Jako podklad pro identifikaci jevů v území
byly využity jak ÚAP, tak další podklady poskytnuté v průběhu zpracování ÚP.
Do ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí
Pardubického kraje nebo je ÚP s nimi zcela v souladu. Soulad s PÚR ČR a ZÚR Pk – viz
kap. II.1.b).
Řešení ÚP Pastviny je v souladu se Zadáním ÚP invariantní. Zdůvodnění přijatého
řešení je zřejmé z následujícího textu.
Na základě uplatněných stanovisek a připomínek ke společnému jednání k Návrhu
ÚP Pastviny zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem
ÚP jejich vyhodnocení, ze kterého vyplynula úprava dokumentace pro veřejné projednání.
Výčet úprav koncepčního charakteru provedených ve výrokové části ÚP po
společném jednání je následující:
-

v kap. I.1.c) v části Vymezení zastavitelných ploch jsou vypuštěny plochy Z3 (SV), Z6
až Z8 (všechny SV) a Z11 (SV); plocha Z4 (SV) je převedena do ploch OM; plocha
Z9 (SV) je rozdělena na Z9a (ZV) a Z9b (RH); plocha Z10 (SV) je rozdělena na Z10a
(ZV) a Z10b (SV); plochy Z30 (PV), Z33 (ZV) a Z35 (ZV) jsou vypuštěny, nově jsou
vymezeny plochy R2 až R4 (všechny SV) a R5 (PV), u kterých jsou doplněny
podmínky pro prověření jejich budoucího využití,

-

v kap. I.1.c) jsou vypuštěny části Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci a Vymezení ploch a koridorů, ve
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,...
bez náhrady, a to z důvodu bezpředmětnosti, neboť plocha Z9 již není vymezena pro
bydlení,

-

v důsledku 1. odrážky je upravena – v kap. I.1.d) část Veřejná prostranství a v kap.
I.1.e) část Rekreace,

-

v kap. I.1.f) v části ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto
podmínky je doplněno podmíněně přípustné využití pro plochy Z15 (SV), Z18 (SV), a
Z19 (SV) v souladu s požadavkem příslušného DO.

V důsledku výše uvedených úprav výrokové části jsou adekvátně upraveny příslušné
kapitoly Odůvodnění a graficky zobrazitelné jevy jsou upraveny i v grafické části jak výrokové
části, tak Odůvodnění.
ad I.1.a)
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1.9.1966 a vyznačený v mapě
evidence nemovitostí. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí
a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona
č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a koordinována s údaji z ÚAP. Byla rozšířena o zastavěné
stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní
pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními
pozemky ZÚ, a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného přímým
přístupem do WMS služby Katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak
porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především
s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se
zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek.
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ad I.1.b)
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT
HISTORICKÝ VÝVOJ
Obec vznikla pravděpodobně jako pastevecká. Pastevci, pásající v těchto místech
dobytek vrchnosti ze Žampachu, si v těchto místech stavěli svá obydlí. Odtud zřejmě pochází
název obce. První historická zmínka o Pastvinách (dříve Pastwinie) je z roku 1514, kdy je
obec uváděna jako příslušenství žampašského panství. Tehdy měly Pastviny 15 selských
statků o 3 koních a po 300 mírách pozemků a 8 statků po 2 koních a 200 mírách pozemků.
Roku 1780 měla obec 46 domovních čísel na levém břehu a 24 na pravém břehu Divoké
Orlice. Na počátku 19. století měly Pastviny již kolem 800 obyvatel. Obživou jim bylo
zemědělství či výpomoc v okolních cukrovarech.
Když se na počátku 20. století uvažovalo o spojení Pastvin „se světem“ pomocí
železnice, o výstavbě údolní přehrady nikdo neměl ani tušení. Otázkou zůstává, zda by se
přehrada budovala i za cenu zatopení nebo přeložení železnice. Plánovaná železnice měla
spojit Žamberk, Pastviny, Bartošovice, Neratov a Trčkov. Výstavba měla napomoci rozvinout
zaostalý a chudý region. Projekt však ztroskotal na nedostatku financí v důsledku vypuknutí
první světové války. Dopravy se obec dočkala, když v roce 1927 začal podnikatel Šlechta
provozovat autobusovou dopravu z Pastvin přes Klášterec nad Orlicí do Žamberka. V témže
roce začíná autobusová doprava pana Bárneta z Bartošovic do Klášterce nad Orlicí, později i
Pastvin a Kynšperka. V roce 1936 se začala stavět silnice na Adamův vrch a současně i
mohutné pohraniční opevnění, kde našlo potřebnou práci mnoho obyvatel Pastvin a okolí. Se
stavbou opevnění byla spojena i kontrola cizinců nebo zákaz fotografování.
O výstavbě údolní přehrady v Pastvinách se začalo hovořit v roce 1924, kdy bylo zakázáno
budovat jakékoliv novostavby v budoucí zátopové oblasti. Celkem mělo být v údolí Divoké
Orlice zatopeno 63 obytných budov. Kromě budovy školy, která byla přestavěna v roce 1880,
mlýna, továrny na nábytek, tří domů obchodů a řeznictví, dvou hostinců, pily a ještě dalších
dvou nových chalup, se jednalo o staré stavby, většinou dřevěné, některé již dosti sešlé.
Někteří majitelé si postavili po výkupu domky nebo hospodářství na pozemcích, které nebyly
zatopeny, někteří se odstěhovali mimo katastr obce. Výstavba nových domků a budov byla
prováděna v letech 1935 až 1938 na levém břehu přehradní hráze a za poměrně výhodných
podmínek, protože stavebního materiálu bylo díky likvidaci starých stavení dostatek.
Následným zatopením údolí Divoké Orlice došlo k velkému úbytku obyvatelstva Pastvin.
O výstavbě přehrady se dlouho hovořilo. Byl veden dlouholetý spor, kde by se měla přehrada
nacházet. Zástupci dolního povodí Orlice prosazovali výstavbu u Potštejna, zástupci horního
povodí hájili výstavbu v Pastvinách. Účelem bylo zabránit velkým povodním. Projekt vodního
díla Pastviny byl vypracován vodohospodářským oddělení Zemského výboru v Praze
v letech 1926-1928 a v březnu 1931 byl Zemským úřadem schválen. Projekt elektrárny byl
vypracován v letech 1931-1932. S výstavbou se započalo o rok později. Na konci roku 1938
bylo dílo dokončeno a hned poté se následkem prudkých dešťů přehrada rychle zaplnila.
Následkem Mnichovské dohody začala německá vojska na počátku října 1938 zabírat území
tzv. Sudet. Mezi Sudety a Protektorátem byla zřízena policejní hranice. Původně byla u
kapličky. Později se tzv. demarkační čára přesunula na hranice Pastvin na místo zvané
„Krenka“ u Vlčkovic.
PŘÍRODNÍ HODNOTY
Řešené území leží dle ZÚR Pk a Studie potencionálního vlivu výškových staveb a
větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje v oblasti krajinného rázu 11 –
6 – Podorličí a 7 – Orlické hory, s krajinou lesozemědělskou.
V území jsou VKP stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
a to lesy, vodní toky. Ve smyslu uvedeného zákona je v území evidován VKP registrovaný –
Údolí Studenského potoka (s bohatým výskytem bledule jarní) a památné stromy (lípy).
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Celé řešené území se nachází v CHOPAV Žamberk – Králíky a ve zranitelné oblasti.
Část území leží v PřP Orlice, který byl zřízen v roce 1996 (nařízení o jeho zřízení nabylo
účinnosti 16.9.1996) podél toků Divoké a Tiché Orlice (vyjma území v CHKO Orlické hory). V
řešeném území se jedná o území podél Divoké Orlice, která je zároveň významným vodním
tokem.
V území se vyskytují prvky ÚSES nadregionální a místní úrovně. Biocentra a
biokoridory jsou převážně funkční a lze jejich funkčnost kvalitativně zvyšovat. Funkčnost je
třeba zajistit pouze u 3 úseků místního biokoridoru. Zároveň prvky ÚSES navazují na prvky
ležící mimo řešené území. Celé řešené území mimo jiné leží v ochranné zóně
nadregionálních biokoridorů (vyjma ZÚ a ploch změn).
ÚP všechny uvedené přírodní hodnoty, které jsou zároveň limity využití území,
respektuje, chrání a rozvíjí, především stabilizací ploch nezastavěného území (W, NZ, NL a
NSpvo) a stanovením koncepce ÚSES nadregionální úrovně (v souladu se ZÚR Pk) a místní
úrovně.
KULTURNÍ HODNOTY
Dle Ústředního seznamu kulturních památek, vedeného NPÚ, jsou v katastru obce
evidovány tyto nemovité kulturní památky:
Číslo rejstříku

Název okresu Sídelní útvar

Část obce

Památka

Ulice,nám./
umístění

18515/6-4043

Ústí nad
Orlicí

Pastviny

Pastviny

kříž-kamenný, Kalvárie

11242/6-5796

Ústí nad
Orlicí

Pastviny

Pastviny

přes
silniční most č.312-006 Pastvinskou
přehradu

hřbitov

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, a proto se v souladu
s příslušnými právními předpisy, především s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví
Evropy č. 99/2000 Sb. a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vztahují na
realizaci všech stavebních a jiných aktivit ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona: „ …
stavebníci již od doby přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum" a ustanovení § 23 odst. 2: „O archeologickém nálezu, který nebyl
učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bud přímo nebo prostřednictvím obce,
v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo
k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo po
tom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl“. Podle § 23 odst. 3: „Archeologický nález
i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo
muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení."
ÚP uvedené kulturní hodnoty včetně nezapsaných památek místního významu
(kapličky, kříže) respektuje a navíc vytváří i podmínky pro ochranu historicky vzniklé sídelní
struktury a urbanistické kompozice prostředí, a to především respektováním stabilizovaných
ploch v ZÚ a vymezením zastavitelných ploch v ZÚ nebo na něj navazujících. Naplňování
vymezených ploch v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu naopak přispěje k jejich ochraně a posílení.
Toto je nejen základní princip památkové péče, ale zároveň naplňuje i priority
ochrany přírody a krajiny. Oba principy jsou základem tvorby urbanistické koncepce.
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CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. V obci je
zastoupena většina základních funkcí (bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba,
veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura), které tvoří základní kostru
civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou uvedené civilizační hodnoty respektovány
a rozvíjeny vymezením nových ploch – viz část ad I.1.c), ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly.
NÁVRH ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Pro zpracování ÚP byly jako výchozí podklady použity P+R (duben 2015), informace
od obce a od pořizovatele, a to jak na úrovni předchozího územního plánu, nových záměrů
na provedení změn v území, tak především z ÚAP včetně datové části, která byla poskytnuta
pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP.
Základní koncepce rozvoje obce vychází ze splnění hlavních požadavků na tento
rozvoj vyplývajících ze Zadání:
soulad s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1,
soulad se ZÚR Pk ve znění Aktualizace č. 1,
prověření návrhových lokalit z dosud platné ÚPD,
prověření nových zastavitelných ploch pro další rozvoj obce,
koordinace s limity a hodnotami území při řešení úkolu stanoveného v tomto Zadání:
Úkolem nového územního plánu bude zejména vytvoření předpokladů pro
zkvalitňování životních podmínek a trvalejší stabilizaci počtu obyvatel v obci. Je potřeba
navrhnout vhodné lokality jak pro bydlení, občanskou vybavenost, tak i pro rozvoj
podnikatelských a souvisejících aktivit. Jedním z principů územního plánu musí být
maximálně harmonické řešení přírodního zázemí a vytipování možností využití tohoto
potenciálu pro individuální i hromadnou rekreaci a cestovní ruch vzhledem k výrazné
orientaci obce na tuto oblast.
-

Všechny výše uvedené požadavky byly při návrhu základní koncepce zohledněny, a
to v první řadě při zhodnocení předchozího územního plánu. Územní plán pro obec Pastviny,
resp. Územní plán - Obce pod Zemskou bránou - Pastviny, České Petrovice, Klášterec nad
Orlicí, Nekoř (dále jen předchozí ÚPO) byl schválen Zastupitelstvem obce Pastviny dne
7.2.2002. Jak základní koncepce, tak jednotlivé plochy byly podrobeny společné diskuzi
(obec, pořizovatel, zpracovatel) na několika pracovních jednáních – viz Návrh urbanistické
koncepce.
Hlavní směry rozvoje, stanovené v ÚPO, zůstávají nadále v platnosti. Jejich
naplňování je však zasazeno do rámce nových požadavků a úkolů vyplývajících z PÚR ČR,
ZÚR Pk a ÚAP při zohlednění nových požadavků na využití území v souladu se SZ.
Zároveň jsou vytvářeny podmínky pro naplňování programových cílů z Programu
rozvoje obce Pastviny na období 2015-2022 z prosince 2014.
ad I.1.c)
URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel, dle statistických šetření včetně SLBD v letech 1900
- 2015 ukazuje následující grafické vyjádření. Počet obyvatel celkově vykazuje sestupnou
tendenci až do roku 2001, kdy žilo v obci 297 obyvatel. Ve sledovaném období došlo
k poklesu počtu trvale žijících obyvatel v letech 1900 až 2001 téměř na 1/3, od roku 2001 je
zaznamenán mírný nárůst počtu obyvatel na současných 363.
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Vývoj počtu trvale žijících obyvatel
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K 31.12.2015 žilo v obci Pastviny 363 obyvatel, z toho 181 mužů a 182 žen. (Zdroj:
ČSÚ).
V obci se projevuje prozatím proces demografického stárnutí, tak jako ve většině
měst a obcí ORP i ČR, při němž se postupně mění struktura obyvatel takovým způsobem, že
se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové
skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek.
Věková struktura obyvatel obce vykazuje nepříznivý stav i v porovnání s věkovou
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 31.12.2015 je 42,2 let a jeví se jako
nepříznivý při porovnání údajů v kraji i ČR. Věkovou strukturu v obci k 31.12.2001 a
k 31.12.2015 ukazuje následující grafické vyjádření (Zdroj: ČSÚ).

Populační vývoj v roce 2015, dle podkladů z ČSÚ – celkově se v tomto roce počet
obyvatel zvýšil o 6 obyvatel proti roku 2014.
V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011.
Počet obyvatel celkem byl 362, z toho 180 mužů a 182 žen. Počet ekonomicky aktivních
obyvatel byl 158.
Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 52 a do škol 36 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).
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Dalším základním vstupem jsou informace o charakteru a stavu současné zástavby,
která utváří historicky vzniklou strukturu ZÚ. Jsou to plochy především pro tyto účely:
Bydlení a rekreace
Vývoj počtu domů v obci celkem od počátku století, dle SLDB v níže uvedených
letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů
jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo),
od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny
z domovního fondu).

V obci dle SLDB 2011 bylo 140 trvale obydlených domů, počet trvale obydlených bytů
k 26.3.2011 – 128. Dle informací z obce k 26.3.2015 se zde nachází 506 objektů individuální
rekreace, z toho je 449 chat a 57 chalup vyčleněných z bytového fondu. Na území obce
převažuje bydlení v RD (100).
Občanské vybavení
–

viz ad I.1.d) této kapitoly.
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Výroba a výrobní služby, podnikání
Pastviny jsou výrazně zemědělskou obcí. K hlavním zaměstnavatelům v obci patří
podnik Líšnická, a.s., Přidružená výroba – výroba rakví, dřevovýroba, obchodní činnost
s drobnou zemědělskou technikou.
Ukazatel podnikatelské aktivity za rok 2013, v obci Pastviny činí 216 podnikatelů. To
je ve srovnání s ČR (259) podprůměrné číslo. Ve srovnání s SO ORP Žamberk (180 v roce
2012) je tato hodnota však mírně nadprůměrná.
Struktura podnikatelských subjektů potvrzuje poměrně velké zastoupení zemědělství
(9 %). Charakter zemědělské výroby na katastru Pastvin je rostlinný. Ze služeb pak dominuje
obchod, ubytování a pohostinství.
V roce 2013 činil počet podnikatelských subjektů v Pastvinách 75, z toho 50 subjektů
se zjištěnou aktivitou. Většinou se jedná o OSVČ, které nezaměstnávají žádné zaměstnance
nebo pouze minimální počet a živnost provozují doma. Relativně bohaté podnikatelské
aktivity provádí i obec Pastviny. Sezónně provozuje 2 kempy (ATC Šlechtův palouk a ATC U
Kapličky), 3 hospody a penzion Lesanka.
Nezaměstnanost
Dle podkladů z ČSÚ bylo v obci k 31.8.2016 celkem 7 uchazečů o pracovní místo
z celkového počtu obyvatel ve věku 15 – 64 let. Míra registrované nezaměstnanosti v tomto
období byla 3,2 %.
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Stanovení urbanistické koncepce vychází z vyhodnocení přírodních, kulturních
a především civilizačních hodnot území, včetně výše uvedeného šetření v sociodemografické oblasti. Z těchto závěrů při respektování PÚR ČR a ZÚR Pk v intencích
požadavků vyplývajících ze schváleného Zadání ÚP je vytvořena kostra urbanistické
koncepce. Jejím úkolem, resp. cílem ÚP, je vytvoření podmínek pro realizaci vyváženého
kontinuálního a udržitelného rozvoje.
Pro tvorbu koncepce funkčního a prostorového uspořádání území je jednou
z hlavních zásad respektování morfologie terénu a historicky vytvořené urbanistické struktury
sídla.
Dosavadní urbanistická koncepce, zakotvená v ÚPO, je zachována. Obec je územně
stabilizována ve způsobech využití vycházejících z údajů katastru nemovitostí, které jsou
členěny na stabilizované plochy dle § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve smyslu Metodiky
MINIS – podrobněji viz část ad I. 1. f) této kapitoly. Sídelní struktura je zachována, žádná
nová sídla nejsou zakládána. Plošné uspořádání akceptuje dosavadní historický vývoj
území, koordinovaný dle ÚPO. Prostorové uspořádání je dotvářeno do kompaktnějších tvarů
využíváním proluk v ZÚ a vymezováním zastavitelných ploch v těsné vazbě na ZÚ.
Předkládaným návrhem urbanistické koncepce se potvrzuje kontinuita návrhů řešení
v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely. Dosavadní vývoj
ukázal, že i po přehodnocení předchozího ÚPO se potvrzují základní tendence rozvoje, a to
v doplnění zastavitelných ploch především pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu
a skladování, a veřejnou infrastrukturu, ale v menším rozsahu než v předchozím ÚPO –
podrobnější odůvodnění viz kap. II.1.m). Urbanistickou koncepci spoludotváří koncepce
uspořádáním krajiny – viz ad I.1.e) této kapitoly.
Rozvoj obce bude tedy postupně realizován tak, aby nedošlo k narušení původní
formy zástavby, ale naopak, aby byly zkvalitňovány i estetické hodnoty a životní prostředí
a aby nebyly narušeny významné dálkové pohledy a průhledy.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH
REZERV
Vzhledem k dosavadnímu demografickému vývoji, složitým
podmínkám, limitům využití území je obci zachován současný charakter.

konfiguračním

Rozvojové (návrhové) plochy, navržené v předchozím ÚPO, jsou postupně využívány
pro stanovený způsob využití (lokality 1-4, 7, 10, 16). Zbývající dosud nevyužité návrhové
plochy byly podrobně prověřeny se zástupci obce a s pořizovatelem prodiskutovány se
závěrem, že dojde u některých z nich k úpravě jak ve vymezení, tak ve změně funkčního
využití. Zmiňované úpravy jsou patrné z následujícího popisu, doprovodné tabulky a
schématu.
Při zpracování koncepce se vycházelo z výše uvedených závěrů z diskuzí při
koordinaci s novými záměry na provedení změn v území, které byly postupně zpracovateli
ÚP předkládány vždy po předchozím schválení v zastupitelstvu obce, aby se zpracovatel ÚP
s uvedeným záměrem zabýval. Postupně tvořená koncepce ÚP v koordinaci s hodnotami a
limity využití území byla podrobena kontrole ze strany obce a pořizovatele ve dvou "vlnách"
(dva autorské originály). Předpokládaný ÚP respektuje závěry z těchto dvou kontrol s
průběžnou konfrontací v terénu.
Plochy pro rozvoj (zastavitelné plochy a plochy přestavby) jsou voleny tak, aby
veškeré negativní dopady navrhovaného řešení byly minimální. Jsou vymezeny ve vazbě na
ZÚ. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na infrastrukturu obce, která je
vybudována, či se její realizace připravuje.
Plochy změn jsou, stejně jako plochy stabilizované, vymezeny zpravidla na hranice
parcel. V některých případech však hranici vymezených ploch tvoří spojnice lomových bodů
hranic parcel, spojnice styčných bodů hranic více parcel, nebo vzájemná kombinace těchto
možností.
Způsob zapracování návrhových ploch z předchozího ÚPO je zřejmý z následující
tabulky:
Označení
Kód
návrhové
návrhové
plochy dle
plochy dle
předchozího předchozího
ÚPO
ÚPO

Funkce dle předchozího ÚPO

Způsob zapracování do ÚP

Bytová výstavba

SV (1- 6)

bydlení – smíšená venkovská zástavba

2

BC 1

bydlení – čistě obytná zástavba

3

BC 2

bydlení – čistě obytná zástavba

4
5

BC 3
BC 4

bydlení – čistě obytná zástavba
bydlení – čistě obytná zástavba

6

BC 5

bydlení – čistě obytná zástavba

7

BV 1

bydlení – venkovská obytná zástavba

1

část Z2 (SV), část Z5 (SV),
část územní rezerva R1
(SV), část stabilizovaná
plocha SV, část stabilizovaná
plocha NZ, část stabilizovaná
plocha OM, část
stabilizovaná plocha DS
část Z10b (SV), část
stabilizovaná plocha SV
část Z14 (SV), část
stabilizovaná plocha SV
stabilizovaná plocha SV
Z12 (SV)
část Z13 (SV), část
stabilizovaná plocha NZ
stabilizovaná plocha SV
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8

DV 1

9
10

SR 1
SR 3

12
13

VZ 1

Dopravní vybavení
dopravní vybavení, plochy
Sportovní plochy
sport, rekreace
sport, rekreace
Veřejná zeleň
veřejná zeleň, parky, hřbitovy

VZ 2

veřejná zeleň, parky, hřbitovy

Z31 (PV)
Z9b (RH)
stabilizovaná plocha OS
Z9a (ZV)
Z10a (ZV), část stabilizovaná
plocha (SV)

Živnosti, obchod
15
16
17
18

ZV 1

živnosti, obchod

ZV 2

živnosti, obchod

ZV 3
ZV 4

živnosti, obchod
živnosti, obchod

část Z4 (OM), část
stabilizovaná plocha DS
část Z25 (OM), část
stabilizovaná plocha OM
Z24 (OM)
Z20 (SV)

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) jsou vymezeny v přímé vazbě na ZÚ, nebo
dokonce v případě ploch R2 až R4 (pro společné jednání zastavitelné plochy Z6 až Z8) leží
uvnitř ZÚ v centru obce.
Z celkových 14 ploch pro SV vymezených v ÚP jsou z předchozího ÚPO převzaty
všechny nezrealizované plochy (9 ploch) vedené jako plochy SV (smíšená venkovská
zástavba), plochy BC (čistě obytná zástavba) a plocha BV (venkovská obytná zástavba).
Zařazení v ÚP do funkčního využití SV vychází z požadavku obce na větší variabilnost
využití území, která více odpovídá dnešním požadavkům. Zároveň byla ještě 1 plocha
v předchozím ÚPO vymezená pro jinou funkci převedena do ploch SV, neboť zájem o trvalé
bydlení v obci stále narůstá.
Výhoda smíšeného využití především v oblasti bydlení a v oblasti občanského
vybavení reaguje na úkol vyplývající ze Zadání, který vychází z požadavku obce podporovat
funkci bydlení, funkci občanského vybavení včetně služeb s využitím jak pro trvale bydlící
obyvatele, tak pro návštěvníky tohoto atraktivního, již dlouhodobě rekreačně využívaného
území.
Celkově se jedná o plochy Z2, Z5, Z10b a Z12 až Z14, které jsou převzaty v rozsahu
a funkci. Další plocha Z20 je převzata sice ve shodném rozsahu, ale na požadavek vlastníka
(po dohodě s obcí) došlo ke změně funkčního využití ve prospěch bydlení. Nově jsou
vymezeny plochy na žádost vlastníků s podporou obce. Jedná se o plochy: Z1 (důvodem
vymezení je rozšíření obytného zázemí pro podnikatelskou činnost v rozsahu přípustného
využití); Z15 a Z16 (důvodem vymezení je využití území pro rozvoj bydlení v této části obce,
dobře dopravně napojitelné s využitím skutečnosti, že se jedná o ZPF s V. třídou ochrany);
Z17 a Z18 (i když se jedná o záměry vlastníků, vymezením obou ploch dojde k posílení
funkce bydlení v této části obce při zachování charakteru rozptýlené zástavby); Z19 a Z21
(důvodem vymezení jsou požadavky vlastníků na výstavbu v území, které se v posledních
letech rozvíjí a je dobře dopravně napojeno, s využitím, že se jedná o ZPF s nižšími třídami
ochrany).
Základní urbanistickou koncepci doplňuje plocha přestavby (P1) a územní rezervy
(R1), která je vymezena po přehodnocení části lokality 1 vymezené v předchozím ÚPO, a to
z důvodu nevhodných základových poměrů a územní rezervy R2 až R4 (všechny SV)
zmíněné v úvodu Odůvodnění vymezení ploch SV.
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Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) jsou reprezentovány jednou
plochou Z9b převzatou ve shodném rozsahu a funkci z předchozího ÚPO a druhou plochou
Z23, nově vymezenou z důvodu rozšíření zázemí sportovně rekreačního areálu Lesanka.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) jsou reprezentovány
třemi plochami. Plocha Z4, Z24 i plocha Z25 reaguji na požadavky vlastníků vytvořit v ÚP
podmínky pro rozvoj aktivit v oblasti občanského vybavení. Reagují na poptávku po
zvyšování kvality služeb pro rozvoj cestovního ruchu. Všechny plochy jsou vymezeny ve
shodném rozsahu i funkci dle předchozího ÚPO (lokality 15, 17 a 16).
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou reprezentovány
dvěma plochami Z28 a Z29. Obě plochy jsou vymezeny v návaznosti na stabilizované areály
hromadné rekreace a z důvodu rozšíření zázemí v oblasti sportovního vyžití.
Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV) jsou reprezentovány dvěma
plochami – zastavitelnou plochou Z31 a plochou územní rezervy R5 (pro společné jednání
zastavitelná plocha Z30). Plocha R5 je vymezena v návaznosti na nově vymezenou plochu
R2 (pro společné jednání zastavitelná plocha Z6) (SV), jejíž rozsah se blíží téměř k 2 ha a je
třeba v její bezprostřední blízkosti zajistit tento veřejný prostor, který je ve výborné dopravní
poloze a částečně již pro tento účel slouží. Z tohoto důvodu je samostatné vymezení plochy
R5 ponecháno z důvodu jasného směrování rozvoje obce v tomto prostoru při následném
prověřování ploch R2 až R4 pro bydlení. Dále ÚP připouští prověření plochy R5 i bez vazby
na možné budoucí využití sousedních ploch pro SV. Plocha Z31 je přebírána z předchozího
ÚPO ve shodném rozsahu i funkci plnící účely důstojného předprostoru před stabilizovanou
plochou OH. Koncepci veřejných prostranství doplňuje plocha přestavby P2 v centrální části
obce, která více méně již v současné době tomuto účelu slouží, ale je třeba prostor zkvalitnit
a posílit jeho význam v rámci podmínek využití.
Plochy smíšené výrobní (VS) jsou reprezentovány dvěma plochami Z26 a Z27 navazujícími
přímo na stabilizovanou plochu VZ. Důvodem vymezení je rozšíření nabídky ploch této
funkce v území, které je dobře dopravně napojitelné, v dostatečné vzdálenosti od ploch
bydlení a rekreace, zároveň však za podmínky neumísťování záměrů podléhajících
posuzovaní vlivů na ŽP.
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Současný stav v rozložení ploch veřejné zeleně, které jsou jako stabilizované pro toto
využití stanoveny, respektuje současné plochy veřejně přístupné upravené zeleně v obci.
Sídelní zeleň (soukromá, vyhrazená, veřejná a ochranná a izolační) se dále respektuje jako
zeleň, která je součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Vymezením ploch změn
se podíl zeleně zvyšuje v souladu s podmínkami jejich využití.
Samostatně jsou vymezeny plochy veřejné zeleně v rámci ploch veřejných
prostranství (ZV), které se plně respektují a doplňují plochami Z22, Z32 a Z34 z důvodu
využití obecních pozemků pro posílení této funkce v území.
Celý systém navazuje na krajinnou zeleň prostupující z nezastavěného území do ZÚ
– viz ad I. 1. e) této kapitoly.
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Souhrnný přehled zastavitelných ploch
k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Označení plochy

Kód využití

Z1
Z2
Z4
Z5
Z9a
Z9b
Z10a
Z10b
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z31
Z32
Z34

SV
SV
OM
SV
ZV
RH
ZV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
ZV
RH
OM
OM
VS
VS
OS
OS
PV
ZV
ZV

Rozloha plochy
(ha)
0,1005
0,2981
0,6177
0,1152
1,0103
2,2634
0,8754
0,3008
0,1355
0,1920
0,6475
1,0798
0,3767
0,2948
0,1766
0,3431
0,2183
0,2393
0,1161
0,2396
0,0662
0,1937
0,7447
0,8877
0,1366
0,4612
0,0984
0,0495
0,1530

Souhrnný přehled ploch přestavby
k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Označení plochy

Kód využití

P1
P2

SV
PV

Rozloha plochy
(ha)
0,5067
0,8102

Souhrnný přehled ploch územních rezerv
k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Označení plochy

Kód využití

R1
R2
R3
R4
R5

(SV)
(SV)
(SV)
(SV)
(PV)

Rozloha plochy
(ha)
1,2320
1,9621
0,6764
0,3352
0,1750
45

Územní plán Pastviny - Odůvodnění

Vyhodnocení předpokládaných důsledků vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby je popsáno v kapitole II.1.n) tohoto Odůvodnění. Územní rezervy se
nevyhodnocují.
ad I.1.d)
KONCEPCE VEŘEJNÉ
UMÍSŤOVÁNÍ

INFRASTRUKTURY

VČETNĚ

PODMÍNEK

PRO

JEJÍ

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Řešené území je celé vázáno na vedení silnice II/312 (Žamberk – Lichkov), která
umožňuje napojení území na nadřazenou silniční síť tvořenou vedením silnic I/11 a I/43.
Tuto komunikační osu území dále doplňuje vedení silnic III. třídy, a to silnice III/31216
(Pastviny – Nekoř), III/31218 (Pastviny – Klášterec nad Orlicí). Silnice III/31216 je vedena od
silnice II/312 jižním směrem po pravobřežním území Divoké Orlice a kromě okolních obcí
zpřístupňuje i pravobřežní část rekreačního území vodní nádrže Pastviny. Silnice III/31218 je
naopak od silnice II/312 z centra obce vedena severním směrem po levobřežním území
vodní nádrže. Obě silnice svými parametry odpovídají svému významu a jejich vedení je
podmíněno konfigurací terénu. Vzhledem k dopravnímu významu těchto silnic je možné
jejich současné vedení považovat za dlouhodobě stabilizované na stávajících plochách DS.
Na základní komunikační systém území, tvořený popsanými silnicemi, jsou přímo
napojeny ostatní pozemní komunikace. Jejich funkce je především pro přímou dopravní
obsluhu jednotlivých objektů. Jedinou významnější komunikací je komunikace vedoucí
z centra obce jižním směrem po levobřežním území vodní nádrže Pastviny a je hlavní
obslužnou komunikací tohoto rekreačního území. Komunikace je pak jižně od území po
přechodu hráze připojena na silnici III/31216. Síť těchto komunikací umožňuje propojení
jednotlivých částí obce a zpřístupnění jednotlivých ploch zástavby. Tyto komunikace jsou
zatěžovány výhradně místní dopravou, a tak je jejich vedení v území po plochách DS
stabilizováno.
ÚP respektuje současnou síť pozemních komunikací a připouští její rozvoj jak v ZÚ a
plochách změn, a to nejen jako veřejnou dopravní infrastrukturu související s hlavním nebo
přípustným využitím, tak v nezastavěném území, a to nejen jako veřejná v souladu s § 18
odst. 5.
Odstavování a parkování bude nadále řešeno vždy v rámci vlastních ploch nebo
objektů pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu či technickou infrastrukturu. Pro
potřeby krátkodobého parkování u obytné zástavby je možno využívat i minimálně dopravně
zatížené přilehlé ostatní pozemní komunikace a veřejná prostranství.
Autobusová doprava je v současné době provozována 8 linkami, z toho 4 dálkovými,
a to 191101, 195101,195103, 950101, 700949, 700971, 700974 a 700980. Na území obce je
situováno celkem 6 zastávek, které svými docházkovými vzdálenostmi plně pokrývají ZÚ.
Výraznější rozvoj autobusové dopravy se nepředpokládá.
Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic
Dopravní zatížení silnic bylo v celostátních sčítáních podchyceno pouze na vedení
silnice II/312. U této silnice dosahovaly naměřené intenzity v roce 2000 1571 vozidel, v roce
2005 1525 vozidel a v roce 2010 1959 vozidel za průměrný den roku. U ostatních silnic III.
třídy nebyly intenzity dopravy podchyceny v celostátním sčítání, a tak dle znalostí místních
podmínek a ve vztahu k širším vazbám dopravního zatížení na ostatních silnicích III. třídy
dopravní zatížení těchto silnic se pohybuje maximálně v rozsahu 500-1000 vozidel za
průměrný den roku. S tím souvisí i výhledové šířkové uspořádání těchto silnic, pro které je
plně vyhovující kategorie S 6,5/40-50. U silnice II/312 je předpokládanou kategorií S7,5/60.
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PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Obcí procházejí značené turistické cesty a cykloturistické trasy místního charakteru
č. 4073, 4076 a 4077. Tyto jsou vedeny po současných trasách silnic III. třídy a ostatních
komunikacích. Veškeré tyto cyklotrasy navazují severně od území obce na dálkovou
cyklotrasu č. 18. Vedení tras je možné považovat za stabilizované.
JINÉ DRUHY DOPRAVY
Plochy pro železniční, leteckou a vodní dopravu nejsou v území obce zastoupeny.
Ochranná pásma
V území se uplatňuje OP silnic II. a III. třídy mimo ZÚ, které podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, dosahuje vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Řešené území se nachází v CHOPAV Žamberk – Králíky, která byla zřízena
Nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., ze dne 10.1.1979. Jde o důležitou fázi preventivní
ochrany vodních zdrojů, při níž se souborem zákazů a omezení upravují činnosti, které by
mohly nepříznivě a natrvalo nebo velmi dlouhodobě ovlivňovat vodohospodářské poměry, a
tím zároveň podmínky využití vodních zdrojů.
Zásobování území pitnou vodou je zajištěno dvěma nepropojenými vodovodními
soustavami. Levý břeh je zásoben z veřejného vodovodu, který je napojen na několik
vodních zdrojů (vrt P-2 Jenčkovec, vrt P-5 Adam, vrt PB-3 Formanka včetně jímacích
zářezů) situovaných v řešeném území, ze kterých je voda čerpána do dvou vodojemů – VDJ
Pastviny I a VDJ Pastviny II. Tento systém je ve správě obce. Pravý břeh je zásoben
vodovodním řadem z vodojemu mimo řešené území (vodojem Líšnice). Tento vodovodní
systém je ve správě VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Objekty nenapojené na vodovodní síť jsou
zásobeny individuálně z mělkých zdrojů.
ÚP tento systém zásobování pitnou vodou respektuje a připouští jeho rozvoj.
ÚP respektuje současnou vodovodní síť a připouští její rozvoj jak v ZÚ a plochách
změn, a to nejen jako technické infrastruktury související s hlavním či přípustným využitím,
tak v nezastavěném území, a to nejen jako veřejnou v souladu s § 18 odst. 5 SZ.
Ochranná pásma
OP vodovodních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny potrubí a činí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm
2,5 m.
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Zhodnocení současného stavu, návrh rozvoje
Na území obce Pastviny není vybudován systém jednotné kanalizace. Jsou
realizovány pouze úseky kanalizace v majetku a správě obce, které jsou zakončeny na ČOV
či biologických septicích opatřených biologickým filtrem. Ostatní (neveřejné) kanalizační
systémy jsou ve správě a majetku fyzických osob, jedná se o systém přepadů ze septiků,
který je tvořen systémem struh, propustků a příkopů, pro které recipient tvoří místní vodoteče
a rekreační vodní nádrž Pastviny.
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ÚP dosavadní systém zneškodňování odpadních vod respektuje do doby realizace
splaškové kanalizace napojené na ČOV mimo území obce, pro kterou nebude recipientem
vodní nádrž Pastviny, a připouští jeho rozvoj za předpokladu, že nebude zvyšováno
množství odpadních vod vypouštěných do vodní nádrže Pastviny, a to ani vyčištěných.
Dle PRVK Pk je uvažováno s koordinací s obcí Klášterec nad Orlicí, ve které se
předpokládá intenzifikace stávající ČOV na Zbudově, do které lze připojit budoucí
kanalizační systém obou břehů obce Pastviny (souvislé zástavby kolem silnice II/312). Na
základě "Základní strategie k udržení jakosti vody pro rekreační účely na vodní nádrži
Pastviny" (VIS Hradec Králové, 2014), pořízené Povodím Labe, s.p., byla z iniciativy obou
obcí zpracována DUR "Pastviny – splašková kanalizace s likvidací splaškových vod na ČOV
Klášterec nad Orlicí" (VIS Hradec Králové, 2016) jako další postupový krok v cestě za
kvalitním životním prostředím nejen v obci Pastviny, ale i dále po toku Divoké Orlice. Do
doby realizace se připouští zneškodňování odpadních vod stávajícím způsobem. Odpadní
vody z jímek a DČOV budou vyváženy na ČOV Klášterce nad Orlicí.
Stávající systém odvádění dešťových vod je dle PRVK Pk rovněž nevyhovující. ÚP
připouští jeho zkvalitnění a rozvoj jak v ZÚ a plochách změn, tak i v nezastavěném území,
aby byla zajištěna ochrana jak povrchových, tak i podzemních vod.
Ochranná pásma
OP kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od
vnějšího líce stěny potrubí a činí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm
2,5 m.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Provozovatelem elektrického systému VN, TS a NN je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 35 kV z vedení VN
566 s provozním napojením na TR 110/35 kV Žamberk. V současné době zajišťuje
zásobování řešeného území el. energií 10 TS 35/0,4 kV, které jsou v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. Současná zásobovací koncepce systémem 35 kV je v souladu s
Územní energetickou koncepcí Pardubického kraje.
Návrh rozvoje řešeného území zahrnuje posílení bytové výstavby využitím volných
prostorů ve stávající zástavbě a vymezuje plochy pro rozvoj podnikatelské činnosti.
Z hlediska zajištění el. energie je situace příznivá vzhledem k tomu, že stávající TS
zásobující obyvatelstvo a služby vykrývají řešené území a v některých případech umožňují
zvýšení transformačního výkonu.
V případě vyšších výkonových požadavků bude buď zvýšen transformační výkon
příslušné TS nebo realizována TS nová.
ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj jak v ZÚ a plochách změn, a
to nejen jako technickou infrastrukturu související s hlavním či přípustným využitím, tak v
nezastavěném území, a to nejen jako veřejnou v souladu s § odst. 5 SZ.
Ochranná pásma
Dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) s platností od 1.1.2001, který potvrzuje platnost dosavadních právních
předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 Sb. a § 19 zákona č. 222/1994
Sb. s účinností od 1.1.1995, jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující OP:
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Zařízení

Dle zákona
č. 79/1957
Sb.

Dle zákona
č. 222/1994
Sb.

Dle zákona
č. 458/2000
Sb.

nadzemní vedení do 35 kV – vodiče bez
izolace
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč.
měřicí a zabezpečovací techniky
elektrické stanice
zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV

10

7

7

1
30
10

1
20
7

1
2
7

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě
strany. V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo příslušné
distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení, u zděných TS od oplocení nebo zdi.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Územím neprochází žádný VTL ani STL plynovod.
Pro ekonomickou nedostupnost možného plynovodního připojení není území obce
dosud plynofikováno ani o plynofikaci není zájem.
ÚP přesto připouští realizovat plynofikaci jako technickou infrastrukturu jak v ZÚ a
plochách změn, tak v nezastavěném území.
TELEKOMUNIKACE
Telefonní síť
Místní telefonní systém byl rekonstruován a v celém rozsahu je řešen pomocí zemního
kabelového vedení. Provedená obnova spojových cest zahrnuje úplnou digitalizaci
telefonního zařízení a kapacitně plně vykrývá současné i očekávané budoucí požadavky
obyvatelstva i podnikatelské sféry. Průběh telekomunikačního kabelového vedení se dotýká
řady rozvojových ploch. Z dalších radiokomunikačních služeb sítě GMS, které jsou
v současné době v řešeném území uplatněny, jsou to provozovatelé T-Mobile, a.s. a
Vodafone, a.s.
Dálkové kabely
Řešeným územím prochází dálkový telekomunikační kabel ve směru Žamberk –
Těchonín.
Radioreléové trasy
Územím prochází řada radioreléových spojů. Z prostoru Klášterce jsou vedeny spoje ve
směru na Mladkov, Těchonín a Líšnici. Dále je veden radioreléový spoj Žamberk na vysílač
Pastviny (v jižní části řešeného území je provozován komunikační objekt – vysílač).
Provozovatelem uvedených spojů je T-Mobile, a.s. Dále prostorem Pastvin prochází RR
trasa ve směru Klášterec – Těchonín. Provozovatelem jsou České radiokomunikace, a.s.
Mimo výše uvedené trasy severovýchodním prostorem řešeného území procházejí RR trasy
MO, které provozují dva vysílače. RR trasy neovlivňují stávající ani navrhovanou výstavbu.
Ochranná pásma
Zákon č. 151/2000 Sb. určuje OP pro telekomunikační kabelová vedení na 1,5 m na
obě strany od krajních vedení. Pro vysílače jsou stanovena kruhová OP o poloměru 30 m.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
ÚP respektuje současný systém nakládání s odpady v obci. ÚP v souladu se
zadáním ÚP nevymezuje žádné samostatné plochy pro dlouhodobé ukládání odpadů ani
plochy, kde by byl takový odpad speciálně likvidován (kompostárny, spalovny, skládky
odpadu), neboť většina odpadu (vyjma individuální likvidace) je v souladu s aktuální právní
úpravou řešena odvozem mimo území obce.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Velikost sídla i funkce ve struktuře osídlení ovlivňuje současnou skladbu i rozsah
občanského vybavení a služeb.
Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je v území obce pouze místního
významu.
V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci nenachází žádné zařízení, do MŠ děti
dojíždějí do Líšnice, do ZŠ 1. – 9. ročníku dojíždějí děti do Klášterce nad Orlicí. Nejbližší
střední školy nebo učiliště se nacházejí v Žamberku, Letohradu, Dolní Lipce. Nejbližší
vysoké školy se nacházejí v Pardubicích, Hradci Králové nebo Ostravě. Do základní
umělecké školy se dojíždí do Ústí nad Orlicí. Dle sdělení obce je zajištění školní výchovy
vyhovující.
Bytový dům s pečovatelskou službou s kapacitou 25 bytů je v obci v provozu od
1.7.2006. Ostatní terénní služby jsou zajišťovány ze Žamberka. Dle sdělení obce je zajištění
sociální péče vyhovující.
V oblasti zdravotních služeb obec zajišťuje 1 x za 14 dní služby praktického lékaře,
dále vodní záchrannou službu zajišťuje ČČK. Za ostatní zdravotní péčí občané dojíždějí do
Žamberka nebo Letohradu. Poliklinika a nemocnice se nachází v Žamberku, jakož i sídlo
RZP – výjezdní místo. Letecká záchranná služba se nachází v Hradci Králové nebo
Pardubicích. Dle názoru obce je současný stav zajištění zdravotnické péče v obci vyhovující.
Podmínky pro kulturní život obce jsou uspokojivé. Obec má Společenské centrum
Škola (sál pro sportovní a kulturní akce), veřejnou knihovnu, fitnescentrum, dětské centrum,
výletiště (venkovní zázemí pro kulturní akce), dětské a sportovní hřiště, hřbitov s kaplí sv.
Josefa a kapli sv. Dominika na Vítanově (nepravidelné bohoslužby). Kostel s bohoslužbami
se nachází v Klášterci nad Orlicí. Za ostatním kulturním životem (např. do kina) obyvatelé
dojíždějí např. do Žamberka. V Pastvinách se pravidelně koná country festival Pastvinská
nota, kterého se každý rok účastní 300 – 400 osob.
Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel
s daným územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových
a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. V obci působí Sbor
dobrovolných hasičů Pastviny, Ski klub Pastviny (65 členů) a Myslivecký spolek Adam.
Obec je členem Sdružení obcí Orlicko a Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou.
Sdružení obcí Orlicko je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jeho sídlem
je Žamberk a jeho cílem je realizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka, podpora
rozvoje cestovního ruchu a turistiky, řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní
obslužnosti v zájmovém území, společný postup při řešení zaměstnanosti, zdravotnictví, v
oblasti propagace a informatiky a dalších oblastech. Sdružuje celkem 31 obcí a byl založen v
roce 2001.
Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou je dobrovolný svazek obcí v okrese Ústí
nad Orlicí, jeho sídlem je Žamberk, jeho cílem je spolupráce členských obcí v oblasti ochrany
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životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální
politiky a územního plánu. Sdružuje celkem 4 obce a byl založen v roce 2002.
V oblasti veřejné správy a ochrany obyvatelstva se v obci nachází obecní úřad a
matrika. Stavební úřad, finanční úřad, úřad obce s rozšířenou působností, živnostenský úřad
a kontaktní pracoviště Úřadu práce mají obyvatelé v Žamberku, katastrální úřad se nachází v
Ústí nad Orlicí. Policie ČR a HZS Pk mají sídlo v Žamberku.
V obci se neprovozují žádné finanční služby.
V oblasti tělovýchovy a sportu základní sportovní „zařízení“ tvoří v obci vodní nádrž
Pastviny (koupání, windsurfing). Obec vlastní lyžařský areál s vlekem, lyžařskou běžeckou
trať, venkovní hřiště a dětské hřiště. Ski klub pořádá turnaje stolního tenisu, závody Dračích
lodí a Pastvinský triatlon. Vybavení sportovišti je nedostatečné – obec nemá kryté
sportoviště, užívá se objekt v Klášterci nad Orlicí (Sokolovna). Za dalším sportovním vyžitím
musejí občané vyjíždět do sousedních obcí či větších měst.
ÚP proto vymezuje zastavitelné plochy RH, OM i OS, čímž vytváří územní podmínky
pro posílení jak hospodářství, tak především soudržnosti společenství obyvatel obce.
Občanské vybavení charakteru komerčních zařízení malých a středních je v území
stabilizované a dále rozvíjené zastavitelnými plochami – viz část ad I. 1. c) této kapitoly.
Jejich popis je zpracován v Průzkumech a rozborech.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou
vymezena samostatně jako plochy veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV) nebo
jako přípustné využití jiných ploch s rozdílným způsobem využití. V zastavitelných plochách
je třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto funkčních ploch v míře nezbytné pro
vytvoření jejich optimálního životního prostředí.
Pro zkvalitnění životního prostředí ÚP samostatně vymezuje zastavitelné plochy PV a
ZV i plochu přestavby PV včetně plochy územní rezervy pro PV – viz část ad. I. 1. c) této
kapitoly.
ad I.1.e)
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území a potřeb udržitelného rozvoje
obce. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídla a přírodní a krajinářskou hodnotu okolní
krajiny. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických podkladů a právních
norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, § 18 odst. 4 SZ a ZÚR Pk.
Řešené území leží dle vydaných ZÚR Pk v oblastech krajinného 11 – 6 – Podorličí a
7 – Orlické hory s lesozemědělským typem krajiny. Lesozemědělský typ krajiny je vymezen
v celém území obce.
Typickým krajinným znakem v řešeném území je hluboké údolí severojižního směru,
které je v současnosti částečně zatopeno vodní plochou Pastvinské přehrady. Ve východní
části je větší lesní komplex. Střední a západní část je využívána převážně zemědělsky.
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ÚP zohlednil ochranu charakteristických znaků krajiny a zároveň respektoval
dominanty v krajině.
Pro zachování typu krajinného rázu stanovil ÚP základní podmínky ochrany
krajinného rázu a podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, jež by měly nadále
zajistit existenci těchto významných hodnot. Návrh podmínek vychází ze ZÚR Pk, Koncepce
ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje a obecných principů ochrany krajinného rázu.
V duchu těchto podmínek ÚP nenavrhuje nové sídlo v krajině ani rozvojové plochy, jejichž
využitím by došlo k výraznému negativnímu narušení krajinného rázu.
ÚP respektuje migračně významné území vymezené ve východní části řešeného
území a neumisťuje do jeho plochy žádné rozvojové plochy, které by omezovaly jeho
funkčnost jako koridoru pro migraci živočichů.
Jedním z ukazatelů zachovalosti a odolnosti území proti nenadálým rizikovým jevům
(přívalové deště) je hodnota KES. Pro obec Pastviny má KES hodnotu 1,9. Tato hodnota
označuje území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a
vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Pro udržení a zvýšení hodnoty KES navrhuje
ÚP zpřesnění vymezení prvků ÚSES. V obecné rovině pak doporučuje zvýšení ekologické
stability lesních porostů zvýšením podílů zastoupení stanovištně odpovídajících druhů
dřevin v lesních porostech a v obecné rovině připouští zeleň v krajině.
Zastoupení druhů pozemků je znázorněno v následujícím grafu a tabulce (Zdroj:
ČSÚ, stav ke dni 31.12.2014):

Druh pozemku
ZPF
PUPFL
Vodní plochy
Zastavěná
území
Ostatní plochy

Výměra (ha)
459
256
61
9
53

Historické využívání krajiny bylo a je převážně zemědělské, což se odrazilo
i v hodnotě KES (viz výše). Je zde mírně vyšší podíl orné půdy (zornění 49,5 %) než podíl
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TTP (46,5 %). Mírně převažující orná půda na většině území obce vyžaduje přísun
dodatkové energie a je hrozbou v období nenadálých klimatických jevů (přívalové deště,
eolická eroze).
Přehled zastoupení tříd ochrany na ZPF je uveden v následující tabulce.
Třída ochrany
I.
II.
III.

IV.
V.

Rozloha (ha)

Zastoupení (%)

66,9977
28,6127
113,2496
138,1124
191,1120

12,45
5,32
21,05
25,67
35,51

ÚP respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým vývojem.
V návrhu využití území jsou respektována současná měřítka krajiny. ÚP nesnižuje
estetickou hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení stávajících dominant v krajině i
solitérní přírodní a antropogenní prvky a snižuje negativní působení nových staveb, které se
v obecné rovině připouštějí v zastavitelných plochách. ÚP posiluje diverzifikaci krajiny
vymezením nových prvků ÚSES místní úrovně. Tato území budou plnit nejen funkci
biologickou a estetickou, ale i ochrannou, především proti náhlým srážkovým přívalům a
silným větrům (eolická eroze) a podpoří i migrační prostupnost krajiny pro menší druhy
živočichů a vytvoří podmínky pro šíření rostlin.
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Stabilizované plochy silnic a vybraných
v nezastavěném území jsou v ÚP respektovány.

ostatních

pozemních

komunikací

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Řešené území spadá do povodí Labe – dílčího povodí Divoké Orlice. Na území obce
jsou významnými přítoky Vítanovský potok, Studenský potok a Orlička. Vlastní tok Divoké
Orlice je v celé části ležící v území obce zatopen vzdutím Pastvinské přehrady.
Účelem vodního díla Pastviny je částečná ochrana území pod hrází před povodněmi,
zlepšování průtoku v níže ležícím úseku řeky, energetické využití vody, zajištění minimálního
průtoku v řece Divoká Orlice, rekreace, vodní sporty a sportovní rybaření. Celkový objem
nádrže (celkový prostor) činí 0,011 km3, zatopená plocha (celkový prostor) je 0,92 km2,
průměrný dlouhodobý roční průtok je 3,6 m3.s-1 a průtok Q100 je 204 m3.s-1 .
ÚP nezasahuje do hydrologického uspořádání vodních toků, vodních ploch ani jejich
údolních niv.
Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků nezbytně
nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných vodních
toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry (řešeného území se nedotýká) a odst. 2c
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
Plochy zemědělské (NZ)
Koncepce ÚP navrhuje zábor ZPF převážně pouze pro zastavitelné plochy
navazující na ZÚ. V rámci zpracování ÚP byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy
přehodnoceny s cílem minimalizovat zábor ZPF. Změny na ZPF jsou připuštěny tak, aby
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umožňovaly zvyšování KES a zároveň umožňovaly budovat protipovodňová a protierozní
opatření a v maximální možné míře se mohl prosazovat ekologický přístup k tvorbě a
využívání krajiny s minimalizováním nových povinností pro vlastníky pozemků (např. se
nevymezují plochy pro rozptýlenou krajinnou zeleň).
Plochy lesní (NL)
ÚP nemění funkční využití lesů, ani nenavrhuje změny v kategorii lesa a zachovává
jejich funkce a plošné umístění. V souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.) nezasahuje
ÚP do druhového složení lesů ani do prostorového uspořádání lesa, čímž umožňuje jeho
druhové i prostorové zkvalitňování doporučené v Národním lesnickém programu a dalších
koncepcích. Obecně se vylučuje snižování rozsahu ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL
je možné jen tak, aby k významné změně krajinného rázu nedošlo. V řešeném území je
lesnatost 31 % (256 ha), což je mírně pod celostátním průměrem (34 %). V území se
vyskytují pouze lesy hospodářské.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní
(NSpvo)
Plochy tohoto charakteru ÚP považuje za stabilizované a využívá jejich hlavních
funkcí – ochranné, protierozní a protipovodňové. Tyto plochy přírodních a přírodě blízkých
ekosystémů jsou stabilizované převážně na plochách ostatní neplodné půdy.
Migračně významné území a dálkový migrační koridor
V řešeném území se nachází migračně významné území. ÚP významně neomezuje
toto migračně významné území ani migrační koridor. Pro podporu migrace organismů ÚP
zpřesnil vymezení prvků ÚSES.
ÚSES
Navržené prvky územního systému ekologické stability regionální a místní úrovně
jsou funkční a umožňují tok energie, přesun druhů i přenos genetických informací. Funkčnost
těchto prvků lze kvalitativně zlepšovat.
Z hlediska prostorového uspořádání jsou všechny prvky ÚSES upřesněny dle
doporučené metodiky MŽP ČR, ZÚR Pk (dle typu a úrovně prvku) a s ohledem na zajištění
jejich plné funkčnosti (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., § 1). Prvky jsou vymezeny jak v ZÚ,
tak mimo ZÚ a nezasahují do zastavitelných ploch. Při průchodu ZÚ jsou prvky vymezeny na
hranice parcel nebo jejich lomové body a na přiléhající plochy s vyšší ekologickou stabilitou a
není tak dodržena minimální metodická šíře. Část druhů však bude využívat i sousední
zaplocené a zastavěné plochy (např. ptáci, letouni, drobní savci, hmyz) a vlastní biokoridor
bude jen vodítkem přes ZÚ. Nadregionální a místní prvky jsou vymezeny dle informací ze
ZÚR Pk, resp. ÚAP a dosud platného ÚP, a na základě terénních průzkumů a konzultací
zpřesněny na hranice pozemků nebo jejich lomových bodů dle aktuálního mapového
podkladu.
V rámci vymezení jednotlivých prvků došlo k jejich upřesnění. Celková koncepce
vyplývající z vyhodnocení stavu území a požadavků na jeho rozvoj, včetně požadavku na
založení koncepce protierozní a protipovodňové ochrany území, je zachována. Provedená
zpřesnění a změny nesnižují současnou funkčnost ÚSES jako celku a prvky jsou napojitelné
vně hranice řešeného území – viz kap. II.1.c).
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Skladebné prvky ÚSES
V severní části řešeného území prochází nadregionální biokoridor K80 s vloženými
biocentry místního významu MC2 a MC9. Tento nadregionální biokoridor vstupuje do území
od severu z území obce Klášterec nad Orlicí a navazuje na východě na obec Mladkov.
Na toku Divoké Orlice, resp. Pastvinské přehrady, prochází od severu k jihu
nadregionální biokoridor K81V s vloženými biocentry místního významu MC4 a MC5. Do
území vstupuje z území obce Klášterec nad Orlicí a jižně vstupuje do území obce Nekoř.
Nad pravým břehem Pastvinské přehrady prochází řešeným územím od severu k jihu
nadregionální biokoridor K81MB s vloženými biocentry místního významu MC5 až MC8. Do
severozápadního cípu území zasahuje z obce Líšnice místní biocentrum MC1. Ve
východním okraji je vymezeno místní biocentrum MC10. V jižním okraji řešeného území je
pak vymezeno místní biocentrum MC3.
Vymezená funkční biocentra a nadregionální biokoridory propojuje vymezený systém
biokoridorů, který je převážně funkční. Nadregionální biokoridory jsou zcela funkční,
vymezené na plochách s vyšší ekologickou stabilitou. Biokoridor K 80 je vymezen na lesních
pozemcích a malou plochu zaujímá TTP mezi lesními celky. Lesní porosty jsou
s pozměněnou druhovou skladbou a funkčnost biokoridoru lze kvalitativně zlepšovat při lesní
obnově. Nadregionální biokoridor K81 MB je vymezen na plochách s vyšší ekologickou
stabilitou, a to na lesních pozemcích a travních porostech. Kvalitativně lze funkčnost tohoto
prvku zlepšovat přísevem travních směsí, dosadbou krajinné zeleně a při obnově lesních
porostů zvýšením podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Oba nadregionální biokoridory
jsou přerušeny v přípustných délkách v místech, kde jsou zastavěné plochy (komunikace,
chaty apod.). V těchto přerušených místech však migrace bude probíhat, neboť druhy
vzdálenosti překonají a na plochách s přerušením nejsou bariéry trvale bránící migraci.
Nadregionální biokoridor K81 V je zcela vymezen ve vodním prostředí, které je funkční.
Částečně nefunkční jsou biokoridory MK1, MK2 a MK4. Pro jejich zlepšení funkčnosti je
možno vylepšovat druhové složení lesních porostů, a to s vyšším využitím stanovištně a
druhově odpovídajících dřevin (vyšší zastoupení listnatých dřevin) a v biokoridorech mimo
PUPFL zapojovat vyšší zastoupení plodonosných dřevin, a to jak ve formě liniové výsadby,
tak skupinové i solitérní a převod využití pozemků na TTP.
Prvky ÚSES byly řešeny v návaznosti na sousední obce – viz kap. II.1.c).
Kódové značení skladebného prvku nadregionální úrovně je převzato ze ZÚR Pk.
Kódování prvků místní úrovně je v ÚP stanoveno nezávisle a posloupně, v souladu
s metodikou MINIS.
Přehled prvků ÚSES
Vysvětlivky:
Význam prvku:
K – nadregionální biokoridor,
MC – místní biocentrum,
MK – místní biokoridor.
Typ prvku (nejméně 75 % plochy): T – trvalý travní porost, V – vodní, L – lesní, S – smíšený.
Stav prvku, rozloha: F = funkční, N = nefunkční, rozloha prvku v ha dle GIS podkladu.
Číslo prvku dle ÚP Typ prvku
a význam, název
K80
L
K81MB

L

Popis prvku
lesní porosty s pozměněnou druhovou
skladbou
lesní porosty s pozměněnou druhovou

Stav prvku,
rozloha
F 8,3522
F 12,1174
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K81V

V

MC1

L

MC2

L

MC3

L

MC4

L

MC5

L

MC6

L

MC7

L

MC8

L

MC9

L

MC10

T

MK1

S

MK2

S

MK3
MK4

L
L

skladbou doplněné zemědělskými pozemky
s nutností doplnit zde stromy a keře
vodní plocha Pastvinské přehrady pomístně
s břehovými okraji
lesní porosty s pozměněnou druhovou
skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou
lesní porosty doplněné zemědělskými
pozemky
lesní porosty s částečně pozměněnou
druhovou skladbou doplněné vodním tokem
a lučními porosty
převážně luční porosty s pozměněnou
druhovou skladbou doplněné lesním
porostem
lesní a luční porosty v části orná půda
s nutností zatravnění a doplnění zeleně
lesní a luční porosty v části orná půda
s nutností zatravnění a doplnění zeleně
lesní porosty doplněné travními porosty
luční porosty funkční část a orná půda
nefunkční část s nutností zatravnění a
doplnění zelení

F 44,5184
F 0,511
F 3,8451
F 3,635
F 5,2235
F 3,7234
F 4,4818
F 3,1573
F 2,3265
F 6,6461

F 5,1333

F 1,4781
N 0,5221
F 2,6197
N 0,3884
F 3,2241
F 1,3308
N 0,6213

Protipovodňová opatření a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou
projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES.
Především se jedná o volbu vhodné trasy a přednostní využití již stávajících tras technické
infrastruktury. Pokud to technické podmínky umožňují, tak tyto stavby přednostně umísťovat
pod úroveň terénu. Volit období realizace do doby, kdy bude daný prvek nejméně ohrožen.
Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti.
Především se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny a způsobu
obhospodařování nebo umísťování takových činností, které mohou svým dopadem omezit
využívání daného prvku – např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré zásahy v prvcích
ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být koordinovány. Při
výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající
stanovištním podmínkám, což je nedílný předpoklad udržení a zlepšování funkčnosti těchto
prvků.
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PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost krajiny je zabezpečena systémem silnic a ostatních pozemních
komunikací, včetně jejich přípustného doplnění v celém území. Tento systém je doplněn
cestní sítí v nezastavěném území, u které se připouští jak rozšiřování, tak její obnova. Tuto
síť lze využívat v souladu s jejím posláním, tradicí a zároveň ji využívat i pro různé druhy
nemotorové dopravy.
Biologická prostupnost krajiny je omezená (poloha zastavěných území, a pro
terestrické druhy existence vodní plochy Pastvinské přehrady).
V území nedojde realizací ÚP ke snížení průchodnosti krajiny.
V rámci údržby vodních toků ÚP doporučuje odstraňovat migrační bariéry a nové
nevytvářet, podporovat revitalizaci drobných vodotečí. ÚP připouští krajinnou zeleň na
plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, jejíž realizací dojde k další
podpoře biologické prostupnosti území.
Pro zvýraznění prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty
a stávající přírodní dominanty a místa dálkových pohledů přírodě blízkým způsobem, např.
výsadbou liniové, skupinové nebo jen solitérní zeleně nebo ponecháním květnatých mezí.
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují. Umístění
protierozních opatření na zemědělských plochách (orná půda) s vyšší sklonitostí je nutné
řešit detailními projekty. Část protierozní funkce plní i prvky ÚSES. Jejich konkrétní podobu a
umístění je tak možno realizovat v souladu s KPÚ nebo samostatně dle potřeby a požadavků
majitelů a nájemců ZPF, popřípadě jiných oprávněných subjektů, a to v celém území obce.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP návrhem koncepce uspořádání území samostatně nenavrhuje protipovodňová
opatření, ale v obecné rovině připouští protipovodňová opatření na celém území obce.
REKREACE
Současné rekreační využití území je směřováno do stabilizovaných ploch smíšených
obytných – venkovských (SV), ploch rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), do
stabilizovaných ploch rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a do volné
krajiny (turistika, krajinné atraktivity) – viz Prostupnost krajiny. Pro doplnění se vymezuje
zastavitelná plocha staveb pro hromadnou rekreaci (RH) pro rozšíření areálu Lesanka a
z předchozího ÚPO se přebírá plocha pro sport a rekreaci vymezená jako plocha RH.
Vzhledem k současnému intenzivnímu rekreačnímu využití území byla další výstavba
omezena stavební uzávěrou. V současné době obec preferuje posílení bydlení při zachování
rekreačního potencionálu. Proto se nepřipouští nové stavby pro rodinnou rekreaci, ale pouze
zkvalitňování staveb současných. Výjimku tvoří možnost dostavby proluk v osadě u Vlčkovic
za podmínky, že budou zachovány typy objektů v jednotlivých částech lokality.
Pro krátkodobou rekreaci, soustředěnou převážně na pěší turistiku a cykloturistiku,
ÚP nadále zachovává stávající síť cest a stezek a připouští její rozvoj. ÚP dále nevylučuje
budování infrastruktury pro cestovní ruch a pro podporu rekreačního využití území dle § 18
odst. 5 SZ.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Geologické poměry v území jsou respektovány a nejsou navrhována žádná opatření
měnící jejich charakter ani žádné nové plochy pro zásahy do horninového prostředí.
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OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
Ochrana obyvatelstva
Současný systém ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí ÚP
budou řešeny požadavky ochrany obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle
havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje.
Pro potřeby evakuace obyvatelstva (shromáždění obyvatelstva před evakuací)
z obytných budov bude sloužit plocha před budovou obecního úřadu. Nouzové ubytovací a
stravovací prostory pro evakuované se předpokládají v budově obecního úřadu či jiné
veřejné infrastruktury. V případě krizové situace většího rozsahu bude problematika
evakuace a souvisejících činností řešena ve spolupráci se sousedními obcemi v prostorách
základních škol. K evakuaci obyvatelstva mohou být využity již zmíněné budovy, ale i plochy
veřejných prostranství.
Nouzové zásobování pitnou vodou
V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho současného zdroje budou
využívány další zdroje. Jestliže dojde k přerušení dodávky ze všech zdrojů, bude nutno na
pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách ze zdrojů v blízkosti obce. Při
nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové
vody. Kdyby byl tento stav dlouhodobější nebo trvalý, bylo by nutné zřídit nový zdroj.
Zásobování požární vodou
Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873
Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody.
Přístupové komunikace musejí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu
s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. Současný vodovodní
systém umožňuje pokrytí dodávky vody v případě požáru. Požární vodu lze plně zajistit
odběrem povrchových vod z přilehlých vodotečí – Divoké Orlice a Studenského potoka,
včetně vodní nádrže Pastviny.
Obrana a bezpečnost státu
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 SZ, v němž lze vydat územní rozhodnutí
a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska ČR – MO, je území popsané ve
stanovisku příslušného DO – OP komunikačního vedení a OP objektu důležitého pro obranu
státu.
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy resortu MO.
Výstavba větrných elektráren se v území obce nepřipouští.
Z obecného hlediska je požadováno respektovat parametry příslušných kategorií
komunikací a OP stávajícího i plánovaného dopravního systému, včetně všeobecně platné
nutnosti projednání staveb uvedených ve stanovisku příslušného DO, a to předem s ČR –
MO. V území obce se nachází objekt důležitý pro obranu státu včetně OP a nadzemní
komunikační vedení včetně OP – viz Koordinační výkres, které jsou respektovány.
ad I.1.f)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití se stanovuje
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj urbanistické
kompozice obce hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro tato využití se
nestanovují obecně žádné podmínky. Podmíněně přípustné využití je stanoveno pro plochy
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zastavitelné (VS) včetně odpovídajících podmínek, a to na základě potřeby eliminace
negativních vlivů z těchto ploch na životní prostředí. Podmíněně přípustné využití pro
vybrané zastavitelné plochy SV je doplněno na základě požadavku příslušného DO.
Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní vymezení).
Rozmezí výměry budoucích zastavěných stavebních pozemků v plochách SV
směřuje k podpoře zachování dosavadní struktury zástavby i pro novou zástavbu ať už
v zastavitelných plochách či v ZÚ. Vychází ze současného stavu zjištěného průzkumem a
srovnáním údajů dle KN.
Intenzita využití budoucích zastavěných stavebních pozemků je stanovena na
základě současného skutečného stavu v ZÚ, charakteristického pro zástavbu obce, a to
v členění dle způsobů využití ploch, pro které je třeba.
Oba pojmy jsou stanoveny s využitím pojmosloví aktuální právní úpravy SZ:
-

zastavěným stavebním pozemkem je dle § 2 odst. 1 písm. c) SZ pozemek evidovaný
v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod
společným oplocením, tvořící celek s obytnými a hospodářskými budovami,

-

zastavěnou plochou pozemku je dle § 2 odst. 7 SZ součet všech zastavěných ploch
jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená
pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i
podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U
objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha
vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné
roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné
roviny.

K lepšímu pochopení významu těchto pojmů slouží metodiky a pracovní pomůcky
zveřejněné na stránkách MMR ČR.
V ÚP stanovené podmínky pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby. Vymezený typ ploch smíšených obytných
venkovských definuje ust. § 8 vyhl. č. 501/2006 Sb., plochy staveb pro rodinnou rekreaci a
pro hromadnou rekreaci definují ust. § 5 této vyhlášky, plochy veřejné infrastruktury,
komerčních zařízení, malých a středních, tělovýchovná, sportovní zařízení a hřbitovy definují
ust. § 6 této vyhlášky, plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně definují ust. § 7 této
vyhlášky. Plochy zeleně – přírodního charakteru definují v souladu s metodikou MINIS (verze
2.3) kvalitní plochy tohoto charakteru v ZÚ. Plochy zemědělské výroby definují ust. §11 této
vyhlášky a plochy smíšené výrobní definují ust. § 12 této vyhlášky. Plochy dopravní
infrastruktury dle ust. § 9 této vyhlášky jsou zpřesněny do ploch silničních (dle odst. 3).
Plochy technické infrastruktury – inženýrských sítí definují ust. § 10 této vyhlášky.
Převážně nezastavěné území charakterizují plochy vodní a vodohospodářské (ust.
§ 13 této vyhlášky), plochy zemědělské (ust. § 14 této vyhlášky), plochy lesní (ust. § 15 této
vyhlášky) a plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 této vyhlášky) specifikované
jako přírodní, vodohospodářské, ochranné a protierozní.
Při stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití – jejich názvů, dílčí
kategorizace, grafického vyjádření a charakteru využití bylo přihlíženo k Metodice MINIS –
„Minimální standard pro digitální zpracování Územních plánů v GIS“, přijaté již v řadě krajů
ČR, v aktuální verzi 2.3. Pojem nemotorová doprava je obecně používaný pro všechny druhy
dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy dopravu pěší, cyklistickou, lyžařskou a
hipodopravu. Připuštění nemotorové dopravy téměř na celém území obce koresponduje se
záměrem obce zajistit optimální prostupnost ve vazbě na § 18 odst. 5 SZ.
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Pojem nerušící výroba a služby vychází z ust. § 8 odst. 2 obecně platné vyhlášky
č. 501/2006 Sb.
Pojem plnění funkcí lesa zahrnuje jak hospodaření v lesích, tak i obecné užívání lesa
v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., včetně všech souvisejících staveb, zařízení a využití
území.
Respektování charakteru a struktury zástavby, současné výškové hladiny okolní
zástavby a harmonického měřítka, včetně výhledů a průhledů a potřeba návrhu ozelenění se
stanovuje především s cílem zabránit znehodnocení ploch stavebních pozemků zástavbou
narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak postupné optimální
dotváření urbanistické kompozice jednotlivých sídel.
Problematika umísťování staveb a zařízení ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
bude v souladu s aktuální judikaturou řešena jednotlivě v navazujícím – územním řízení.
Z důvodu maximálního zabezpečení budoucích staveb a zařízení a předcházení možným
škodám na nich se doporučuje zachovat mezi umísťovanými stavbami a okrajem pozemků
určených k plnění funkcí lesa vzdálenost minimálně 25 m.
Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu je uplatněn požadavek
umisťování vedení technické infrastruktury pod zem v celém území obce.
Rozvoj alternativních zdrojů elektrické energie – systémů využívajících sluneční
energii se připouští na střechách budov na celém území. Výstavba větrných a samostatných
fotovoltaických elektráren se s ohledem na přírodní a krajinné hodnoty území obce v ÚP
nepřipouští, pro rozvoj těchto hodnot se naopak vyžaduje zvyšování pestrosti krajiny, a to
zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.
Z oblastí vymezených § 18 odst. 5 SZ se na základě skutečností zjištěných o území
obce vylučuje oblast těžby nerostů, a to ve všech plochách nezastavěného území. Pro
vyloučení jiných oblastí nebyl shledán žádný oprávněný důvod.
ad I.1.g)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
VPS, VPO, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro
asanaci se nevymezují, neboť jejich potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula.
ad I.1.h)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
VPS ani veřejná prostranství tohoto charakteru nejsou vymezeny, neboť jejich
potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula.
ad I.1.i)
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření – viz Odůvodnění kap. II. 1. j).
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II.1.j) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ
INFORMACE
O
VÝSLEDCÍCH
TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Ze Zadání ÚP vyplývá, že k návrhu Zadání nebyl věcně a místně příslušným DO
uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (KÚ Pk - č.j.
51570/2015/OŽPZ/Se ze dne 8.9.2015) a vyloučil významný vliv na evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti (KÚ Pk – č.j. 51586/2015/OŽPZ/Pe ze dne 12.8.2015). Není proto
zpracováváno (v souladu se Zadáním) ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

II.1.k) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Nevydáno z důvodu uvedeného v kapitole II. 1. j).

II.1.l) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kapitole II. 1. j).

II.1.m) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ÚZEMÍ

A

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
ZÚ obce Pastviny je z převážné části dlouhodobě využíváno účelně v souladu
s předchozím ÚPO a s účelem staveb dle vydaných kolaudací, resp. souhlasů s užíváním.
ÚP proto vymezuje pouze 2 plochy přestavby.
V souvislosti s požadavkem na pořízení nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení
využitelnosti ploch v ZÚ. Na základě tohoto vyhodnocení a následně provedených analýz
demografického vývoje a geografických souvislostí byly volné plochy přehodnoceny
a vymezeny zastavitelné plochy nové s cílem zkvalitnění životního prostředí a minimalizace
negativních dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí obce.
Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení
Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2032 (15 let od
předpokládaného roku nabytí účinností).
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení
-

požadavky vyplývající z demografického vývoje
požadavky vyplývající z nechtěného soužití
požadavky vyplývající z kvality životního prostředí

15 b.j.
3 b.j.
7 b.j.

Celkem
Rezerva cca 20 %

25 b.j.
5 b.j.
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Vzhledem k dosavadnímu převažujícímu charakteru zástavby a předpokládanému
zvýšenému zájmu žadatelů o bydlení v kvalitním prostředí není navrhováno bydlení
v bytových domech, ale pouze v izolovaných domech rodinných, kde se předpokládá
průměrná potřeba pro 1 b.j. (včetně nezbytných ploch veřejných prostranství, související
dopravní a technické infrastruktury a omezení ve využívání území vyplývající z limitů využití
území (OP) této infrastruktury) 2 750 m2 plochy (průměrné rozmezí výměry budoucích
zastavěných stavebních pozemků v plochách SV + 250 m2).
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech
82 500 m2
2
Pro obec je vypočtena očekávaná celková potřeba 82 500 m zastavitelných ploch
pro bydlení v rodinných domech.
Tuto potřebu ÚP naplňuje vymezením zastavitelných ploch SV v rozsahu 79 208 m2.
Zároveň se předpokládá využití vhodných lokalit v ZÚ, včetně proluk a vymezené plochy
přestavby pro SV.
Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití – pro hromadnou
rekreaci, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, veřejná
prostranství a smíšenou výrobu vychází jak z programových cílů Programu rozvoje obce
Pastviny na období 2015 – 2022, tak i z Rozboru udržitelného rozvoje ÚAP, konkrétně z
celkového vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj. Odtud
je zřejmé, že v území obce je nezbytné vytvářet územní podmínky pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území, protože tyto dva pilíře udržitelného rozvoje
zřetelně zaostávají za pilířem životního prostředí.

II.1.n) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn
v krajině je respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011
Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne
12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96, v jejich platném znění.
Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití
v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.
Převážná část vymezených zastavitelných ploch je převzata z předchozího ÚPO – viz
kapitola II.1.i) a Tabulky č. 1a a 1b.
Vyhodnocení vychází ze SMD a zákona č. 334/1992 Sb.:
- § 4 odst. 1 písm. a): důsledkem řešení ÚP je předpokládané odnětí ZPF pouze
v zastavitelných plochách pro způsoby využití SV, RH, OM, OS, PV, ZV a VS – viz
Tabulky č. 1a a 1b;
- § 4 odst. 1 písm. b): předpokládané odnětí se dotýká přednostně půd nižších tříd ochrany
– viz Tabulky č. 1a a 1b;
- § 4 odst. 1 písm. c): zastavitelné plochy jsou vymezeny v ucelených tvarech v ZÚ nebo
v přímé vazbě na ZÚ nebo na lesní plochy (plochy převzaté z předchozího ÚPO) i bez ní,
aby byla co nejméně narušena organizace ZPF a síť zemědělských účelových
komunikací, včetně hydrologických a odtokových poměrů v území, k jejich zachování
přispívá i stanovení intenzity využití budoucích zastavěných stavebních pozemků SV max.
30% (viz § 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb.);
- § 4 odst. 1 písm. d): předpokládané odnětí ZPF nedosáhne hodnot uvedených
62

Územní plán Pastviny - Odůvodnění

-

-

-

v tabulkách, které vyjadřují celou výměru vymezených ploch změn, právě s ohledem na
stanovené intenzity využití budoucích zastavěných stavebních pozemků – zbývající část
ploch tak bude ponechána v ZPF (převážně jako zahrady);
§ 4 odst. 2: z celkového rozsahu téměř 12,5 ha zastavitelných ploch je cca 11,7 ha
vymezeno na ZPF. Navíc jsou vymezeny plochy přestavby P1 a P2 k opětovnému využití
znehodnoceného území v ZÚ;
Tyto plochy lze považovat za nezbytné, protože jsou určeny k zajištění udržitelného
rozvoje obce z hlediska potřeby zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj a pro
soudružnost společenství obyvatel území;
§ 4 odst. 3: k takto nezbytně dotčeným patří i půdy l. třídy ochrany, které jsou převážně
dotčeny v plochách navržených již v předchozím ÚPO, o kterých zastupitelstvo obce
rozhodlo, že je nezbytné je zapracovat i do nově zpracovávaného ÚP (ve shodném
rozsahu a funkci) – plochy Z10b (SV), Z14 (SV), Z9b (RH), Z31 (PV), Z9a (ZV) a Z10a
(ZV).

Kromě takto „převzatých“ ploch je na půdách l. třídy ochrany vymezena pouze 1 plocha pro
způsob využití OS:
- Z29 (OS) – plocha v přímé vazbě na ZÚ potřebná pro rozvoj rekreace a sportovního vyžití
místního obyvatelstva i návštěvníků obce v návaznosti na stabilizovaný areál hromadné
rekreace – Šlechtův palouk.
Veřejný zájem na jejím stanoveném nezemědělském využití s ohledem na výše
uvedené převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Předkládané řešení je invariantní a bylo vyhodnoceno v rámci procesu pořízení ÚP,
je proto považováno za nejvýhodnější z hledisek uvedených v § 5 odst. 1 zákona
č. 334/1992 Sb.
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy prvků ÚSES zůstávají
v ZPF nebo PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES
a po dohodě s orgánem ochrany přírody.
Zábory ZPF a PUPFL v členění dle způsobu využití a jednotlivých ploch jsou
zakresleny v samostatném výkresu.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL
Při navrhování rozvojových ploch na PUPFL je respektován zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
ÚP vymezuje tyto plochy změn na PUPFL:
Z23 (RH) – plocha úzkého (do 20 m) pruhu lesa na svažitém terénu v těsném sousedství (na
východní straně) budov současného rekreačního areálu Lesanka. Na západní
straně sousedí s loukou navazující na rozsáhlý polní celek. Les zde není
plnohodnotnou součástí většího lesního celku a je výrazně ohrožen poryvy
západních severozápadních větrů. Pro zvýšení kvality služeb v areálu a
bezpečnosti jeho návštěvníků je navrženo odnětí této plochy z PUPFL.
Z28 (OS) – plocha – holina šířky do 25 m mezi břehem vodní nádrže Pastviny a současným
areálem hromadné rekreace, ve kterém je třeba pro zvýšení kvality služeb zlepšit
nabídku sportovního vyžití, kterou nelze realizovat v celém rozsahu uvnitř
současného areálu. V souladu se záměrem vlastníka je odnětí z plochy PUPFL
navrženo v minimálním rozsahu – cca 0,09 ha. Realizace obnovy lesa na této
ploše je diskutabilní, především vzhledem ke vzdálenosti od nejbližších staveb
uvnitř rekreačního areálu (cca 1 – 4 m).
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Ani v jednom z těchto případů nemá navržené řešení negativní vliv na okolní lesní
porost, protože nenarušuje jeho současný celistvý okraj. V obou případech se jedná o
pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa.
Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch je z ostatních hledisek popsán
v části ad. I.1.e) kapitoly II.1.i) tohoto Odůvodnění.
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Tabulka č. 1a „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle SMD“
Katastrální území: Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Celkový
zábor
ZPF

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Z1

SV

0,1005

-

-

-

-

-

0,1005

-

-

Z2

SV

0,2982

0,2982

-

-

-

-

-

-

Z5

SV

0,1152

0,1152

-

-

-

-

-

Z10b

SV

0,3008

-

-

-

-

-

Z12

SV

0,1355

-

-

-

-

Z13

SV

0,1920

-

-

-

Z14

SV

0,6475

-

-

Z15

SV

1,0798

-

Z16

SV

0,3767

Z17

SV

Z18
Z19

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady ov. sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

Investice
do půdy
(ha)

Vazba na
předchozí
ÚPO

IV.

V.

-

-

0,1005

-

-

-

-

0,2982

-

-

++

-

-

-

0,1152

-

-

++

0,3008

0,3008

-

-

-

-

-

++

-

0,1355

-

-

-

0,1147

0,0208

-

++

-

-

0,1920

-

-

-

0,0068

0,1852

-

++

-

-

-

0,6475

0,1328

-

-

0,5147

-

-

++

-

-

-

-

1,0798

-

-

-

-

1,0798

-

-

-

-

-

-

-

0,3767

-

-

-

-

0,3767

-

-

0,2948

-

-

-

-

-

0,2948

-

-

0,2948

-

-

0,2948

-

SV

0,1766

-

-

-

-

-

0,1766

-

-

0,1766

-

-

0,1766

-

SV

0,3431

-

-

-

-

-

0,3431

-

-

-

0,3188

0,0243

-

-

Z20

SV

0,2183

-

-

-

-

-

0,2183

-

-

0,0488

0,1695

-

-

+

Z21

SV

0,2393

0,0049

-

-

-

0,2143

0,0201

-

-

0,2393

-

-

-

-

Plochy SV celkem

4,5183

0,4183

-

-

-

0,2143

3,8857

0,4336

-

0,7595

1,5379

1,7873

0,4714

Z9b

2,2618

-

-

-

-

-

2,2618

1,2129

-

-

1,0489

-

-

Plochy RH celkem

2,2618

-

-

-

-

-

2,2618

1,2129

-

-

1,0489

-

-

Z24

OM

0,0661

-

-

-

-

-

0,0661

-

-

-

-

0,0661

++

Z25

OM

0,1937

-

-

-

-

-

0,1937

-

-

-

-

0,1937

++

Plochy OM celkem

0,2598

-

-

-

-

-

0,2598

-

-

-

-

0,2598

Z29

0,4612

-

-

-

-

-

0,4612

0,4612

-

-

-

-

0,4612

-

-

-

-

-

0,4612

0,4612

-

-

-

-

RH

OS

Plochy OS celkem

++

-
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Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Z31

PV

Celkový
zábor
ZPF

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)
orná půda

chmelnice

vinice

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zahrady ov. sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

Vazba na
předchozí
ÚPO
++

0,1749

-

-

-

-

-

0,1749

0,1749

-

-

-

-

-

Plochy PV celkem

0,1749

-

-

-

-

-

0,1749

0,1749

-

-

-

-

-

Z9a

ZV

1,0095

-

-

-

-

-

1,0095

0,4760

-

-

0,5269

0,0066

-

++

Z10a

ZV

0,8328

-

-

-

-

-

0,8328

0,1959

-

-

-

0,6369

-

++

Z22

ZV

0,1161

-

-

-

-

-

0,1161

-

-

-

0,0353

0,0808

-

-

Z32

ZV

0,0495

-

-

-

-

-

0,0495

-

-

-

-

0,0495

-

-

Z34

ZV

0,1530

-

-

-

-

-

0,1530

-

-

-

0,1530

-

-

-

Plochy ZV celkem

2,1609

-

-

-

-

-

2,1609

0,6719

-

-

0,7152

0,7738

-

Z26

VS

0,7447

-

-

-

-

-

0,7447

-

-

0,7447

-

-

-

-

Z27

VS

0,8853

-

-

-

-

-

0,8853

-

-

0,8853

-

-

-

-

1,6300

-

-

-

-

-

1,6300

-

-

1,6300

-

-

-

11,4669

0,4183

-

-

-

0,2143

10,8343

2,9545

-

2,3895

3,3020

2,8209

0,4714

Plochy VS celkem
ZÁBOR ZPF
CELKEM

66

Územní plán Pastviny – Odůvodnění

Tabulka č. 1b „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond nad rámec SMD“
Katastrální území: Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

P1

SV

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)
Celkový
zábor ZPF orná chmelnice vinice zahrady ov.
půda
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice Vazba na
do půdy předchozí
(ha)
ÚPO

0,4960

-

-

-

-

-

0,4960

-

-

-

-

0,4960

-

Plochy SV celkem

0,4960

-

-

-

-

-

0,4960

-

-

-

-

0,4960

-

Z4

0,6176

-

-

-

0,3172

-

0,3004

0,0214

-

-

0,1467 0,4495

-

Plochy OM celkem

0,6176

-

-

-

0,3172

-

0,3004

0,0214

-

-

0,1467 0,4495

-

ZÁBOR ZPF
CELKEM

1,1136

-

-

-

0,3172

-

0,7964

0,0214

-

-

0,1467 0,9455

-

OM

-

++

Tabulka č. 2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL“
Katastrální území: Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Číslo plochy

Způsob využití plochy

Typ

Celkový zábor PUPFL
(v ha)

Vazba na předchozí ÚPO

Z23

RH

trvalý zábor

0,2289

-

Z28

OS

trvalý zábor

0,0935

-

Celkový zábor

Vysvětlivky vazby na dosud platný ÚPO:

0,3224

++
+
-

plocha převzatá v rozsahu a funkci z předchozího ÚPO
plocha částečně převzatá z předchozího ÚPO
plocha bez vazby na předchozí ÚPO
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II.1.o)
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM)

A

JEJICH

ODŮVODNĚNÍ

Námitky nebyly oprávněnými osobami ve stanovené lhůtě podány.

II.1.p)

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK (ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM)

V etapě společného jednání byly uplatněny následující připomínky:
Připomínky veřejnosti:
1. Drahomír Jindra, Pastviny – pojednání o stavu obce, kvality vody v přehradní nádrži,
dopravní zátěži tranzitní nákladní i osobní dopravy, zakončené dvěma požadavky:
a) rozvoj území obce pro občanské vybavení, služby, rekreaci a bydlení plánovat pouze na
plochách, kde je reálná možnost zajištění potřebné infrastruktury
Vyhodnocení: v návrhu ÚP bylo 64 % ploch s uvedeným využitím vymezeno v centru obce,
kde je dostupnost potřebné infrastruktury nejsnadnější, ostatní jednotlivé zastavitelné plochy
jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území a řešení infrastrukturního napojení je buď
stávající, nebo možné individuálně. Z důvodu nesouhlasu orgánu OZPF KrÚ Pardubice byla
však převážná část těchto ploch převedena do ploch územních rezerv. Následně bude
podán návrh na rebonitaci předmětných pozemků s tím, že v případě kladného výsledku
budou (při pořizování případné budoucí změny ÚP) opět navrženy do zastavitelných ploch.
b) při tvorbě územního plánu hledat další plochy pro zajištění dopravní obslužnosti přehradní
nádrže (zejména parkování osobních vozidel) a hledat omezení nákladní dopravy
Vyhodnocení: navrhované řešení již obsahuje návrh nových ploch dopravní infrastruktury pro
parkování, omezení nákladní dopravy – regulativy ploch v sousedství silnice II/312 umožňují
umístění dopravní infrastruktury, např. pro umístění dělících ostrůvků
2. GasNet, s. r. o. Ústí n. L.- č. j. 5001409152 z 11.11.2016 – bez připomínek
3. MUDr. Ivo Elsner a Ing. Ladislava Elsnerová Šumperk, Ing. Stanislav a Marie Mlynářovi
Malá Morava, Vladimír a Vlasta Mlynářovi Nový Malín – požadavek na změnu využití jejich
pozemků z individuální rekreace na bydlení
Vyhodnocení: vyhověno
Připomínky sousedních obcí nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny.
V etapě řízení o návrhu územního plánu byly uplatněny následující připomínky:
Připomínky veřejnosti ani sousedních obcí nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny.

Poučení:
Proti Územnímu plánu Pastviny, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
V Pastvinách dne 18.12.2017

Ladislav Škůrek
starosta obce

JUDr. Josef Koubík
místostarosta obce
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Seznam zkratek a symbolů
a.s.
ATC
ČČK
ČEZ
ČKA
ČOV
ČR
ČSN
ČSÚ
DČOV
DO
DOP
DUR
el.
GIS
ha
HZS Pk
CHKO
CHOPAV
NK
KES
km
KN
KPÚ
k.ú.
KÚ Pk
kV
max.
MC
MINIS
MK
MMR
MO
MŠ
MŽP
Natura 2000
NN
OP
ORP
OÚ
P+R
PRVK Pk
PřP
PUPFL
PÚR ČR
RD
RR
RZP
Sb.
SLDB

akciová společnost
autokemp
Český červený kříž
České energetické závody
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká technická norma
Český statistický úřad
domovní čistírna odpadních vod
dotčené orgány
dohoda o parcelaci
dokumentace pro územní řízení
elektrický
geografický informační systém
hektar
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
nadregionální biokoridor
koeficient ekologické stability
kilometr
katastr nemovitostí
komplexní pozemkové úpravy
katastrální území
Krajský úřad Pardubického kraje
kilovolt
maximální
místní biocentrum
metodický pokyn
místní biokoridor
ministerstvo pro místní rozvoj
ministerstvo obrany
mateřská škola
ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území evropského významu
nízké napětí
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
průzkumy a rozbory
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
přírodní park
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1
rodinný dům
radioreléová trasa
rychlá zdravotnická pomoc
sbírka
sčítání lidu, domů a bytů
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SMD

SO ORP
spol. s r.o.
STL
SZ
TR
TS
TTP
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
VDJ
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
VVURÚ
WMS
ZPF
ZŠ
ZÚ
ZÚR Pk
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