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Obec Adršpach, Horní Adršpach č.p. 128, 549 52 Adršpach

Změna č. 4 Územního plánu Adršpach
Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Adršpach, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 a § 55a stavebního zákona, §
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů,

vydává
usnesením č. ………. na veřejném zasedání zastupitelstva dne………. ,

Změnu č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADRŠPACH,
kterou se vydaný Územní plán Adršpachu mění takto:

OBSAH ELABORÁTU
I.

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU (dále jen Změna č. 4)

I.1. Textová část … společný svazek s částí II.1. elaborátu
I.2. Grafická část
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres

II.

1 : 5 000
1 : 5 000

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4

II.1. Textová část … společný svazek s částí I.1. elaborátu
II.2. Grafická část
II.2.a. Koordinační výkres
II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez

1 : 5 000
1 : 5 000
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I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4
I.1.a) Vymezení zastavěného území

5

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
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I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
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I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
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I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin, civilní ochrana
a havarijní plánování, obrana a bezpečnost státu
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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
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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
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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 § 8
katastrálního zákona
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I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
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I.1.a) Vymezení zastavěného území
Změna č. 4 nahrazuje první odstavec textem tohoto znění:
„ÚP vymezuje v k.ú. Dolní Adršpach a v k.ú. Horní Adršpach hranice ZÚ ke dni
18.6.2019.“

I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
Změna č. 4 vkládá do začátku názvu kapitoly slovo: „Základní“.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Změna č. 4 ve 3. odstavci nahrazuje text „Územní plán“ označením „ÚP“ a „zastavěné
území obce“ označením „ZÚ“.
Změna č. 4 v oddíle Hlavní cíle rozvoje území obce jsou naplněny takto: ve čtvrté
odrážce za slovním spojením „rozvoje území“ nahrazuje slovo „bylo“ slovem „je“, za slovním
spojením „ochrany přírody a krajiny“ vypouští text v závorce „(konkretizovaných v Plánu péče
o Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko na období 2013 – 2022)“ a vkládá text „a
konkrétních zásad vyplývajících ze zásad péče o CHKO.“
Změna č. 4 v oddíle Pro postupné plnění těchto cílů se především ve druhé odrážce
nahrazuje slovo „navrhuje“ slovem „určuje“, nahrazuje slovní spojení „podmíněné funkční“
slovním spojením „podmíněně přípustné“, za slovem „využití“ vypouští slovo „nových“ a za
slovo „ploch“ vkládá slovní spojení „s rozdílným způsobem využití“.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE
Změna č. 4 v části Přírodní hodnoty vypouští z prvního odstavce slovo „optimální“
vkládá do prvního odstavce za slovo „přírodních“ slovní spojení „a krajinných“ a za slovo
„koordinován“ vkládá text „, zároveň posiluje ekologickou stabilitu území.“; druhý odstavec
se zcela vypouští.
Změna č. 4 z části Kulturní hodnoty vypouští text „Je nutno chránit“ a nahrazuje ho
textem „ÚP vytváří podmínky pro ochranu“, slovní spojení „kulturní hodnoty“ nahrazuje
slovním spojením „kulturních hodnot“, slovní spojení „nemovité kulturní památky“ nahrazuje
slovním spojením „nemovitých kulturních památek“, za kterým vypouští text „zapsané
v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) České republiky“ a vypouští slovo
„akceptovat“ a nahrazuje ho slovem „akceptuje“.
Změna č. 4 v části Civilizační hodnoty vkládá do prvního odstavce za slovní spojení
„komunikační síť je“ text „v ÚP“.

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Změna č. 4 do názvu kapitoly za slovo „včetně“ vkládá slovní spojení „urbanistické
kompozice“, za slovo „vymezení“ vkládá text „ploch s rozdílným způsobem využití“ a za
slovním spojením „sídelní zeleně“ vypouští celý text „včetně vymezení ploch a koridorů
územních rezerv …“
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ
URBANISTICKÉ
A VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

KOMPOZICE

Změna č. 4 vkládá do názvu podkapitoly za slovní spojení „URBANISTICKÁ
KONCEPCE“ text „VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE A VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“.
Změna č. 4 v druhém odstavci nahrazuje text „současně zastavěné území“ zkratka
„ZÚ“, ve čtvrtém odstavci za slovní spojení „pro rodinnou rekreaci“ vkládá text „a se
specifickým využitím“ a v pátém odstavci za slovní spojení „lehký průmysl“ vkládá slovní
spojení „a zemědělská výroba“.
Změna č. 4 vkládá do posledního odstavce za slovo „zastavěné“ slovo „území“ a za
slovem „zastavitelné“ nahrazuje slovo „území“ slovem „plochy“.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Změna č. 4 vymezuje tyto zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití:
„Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Horní Adršpach:

Z4/2, Z4/3,

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z4/1,

Změna č. 4 vypouští:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z29

k.ú. Horní Adršpach:

Z2/5,

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z46.“

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Změna č. 4 vymezuje tyto plochy přestavby:
„Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Horní Adršpach:

P4/2.“

Změna č. 4 vypouští podkapitolu VYMEZENÍ SYSTÉMU ÚZEMNÍCH REZERV
a přesouvá ji do samostatné kapitoly I.1.j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, s textem
původního znění.
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I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
Změna č. 4 vkládá do názvu kapitoly za slovní spojení „pro její umísťování“ text
„vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně podmínek pro jejich
využití“.
Změna č. 4 vypouští číslování jednotlivých podkapitol i částí v této kapitole.
Změna č. 4 v části ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD za slovním spojením
„V Dolním Adršpachu“ nahrazuje slovo „není“ slovem „je“, vypouští druhou větu „Odpadní
vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokových jímek.“
Na konci odstavce vypouští text „a plocha centrální ČOV“.
Změna č. 4 v podkapitole OBČANSKÉ VYBAVENÍ vkládá za první větu druhého
odstavce text tohoto znění: „V prostoru současného výstupu z areálu Adršpašských skal při
soutoku Adršpašského potoka a Metuje se připouští doplnění občanského vybavení –
veřejné infrastruktury.“
Kapitola je doplněna o závěr tohoto znění: „V této kapitole výše vymezené
plochy budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto
ÚP.“

I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin, civilní ochrana
a havarijní plánování, obrana a bezpečnost státu
Změna č. 4 nahrazuje v celé kapitole text „zastavěné území“ označením „ZÚ“.
Změna č. 4 vkládá do názvu kapitoly za slovní spojení „způsobem využití“ slovní
spojení „ploch změn v krajině“, vypouští slovní spojení „změny v“ a slova „nerostných
surovin“ nahrazuje textem „ložisek nerostných surovin, civilní ochrana a havarijní
plánování, obrana a bezpečnost státu“.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Změna č. 4 vypouští z názvu podkapitoly text „VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH PRO
ZMĚNY V JEJÍM VYUŽITÍ“.
Změna č. 4 doplňuje před odstavec Plochy vodní a vodohospodářské nový název
podkapitoly:

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN
V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
Změna č. 4 za odstavec Plochy lesní – plochy lesní (NL) vkládá text tohoto znění:
„V této kapitole výše vymezené plochy budou využívány v souladu s podmínkami
stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.“
Změna č. 4 zcela vypouští celý odstavec Podmínky pro změny využití ploch.
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Změna č. 4 nahrazuje celý druhý a třetí odstavec textem „Na plochách prvků 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 včetně zneprůchodnění nebo
přerušení kontinuity ÚSES, umísťování nových staveb v biocentrech, neprůchodného
oplocení nebo ohrazení, umísťování nových staveb (kromě dopravní a technické
infrastruktury vedené nejkratším možným směrem). Údržba a opravy současné dopravní a
technické infrastruktury se připouští. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně
původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám, nepřípustná je výsadba rychle
rostoucích dřevin pro energetické využití.“

PROSTUPNOST KRAJINY
Změna č. 4 v odstavci Dopravní prostupnost nahrazuje slovo „nemotoristickou“
slovem „nemotorovou“.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Změna č. 4 vkládá do názvu podkapitoly za slovo „DOBÝVÁNÍ“ slovo „LOŽISEK“
a v obsahu kapitoly nahrazuje slovo „nerostů“ slovním spojením „ložisek nerostných
surovin“.
Změna č. 4 na závěr kapitoly vkládá novou podkapitolu s názvem a textem tohoto
znění:

„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.“

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
Změna č. 4 vkládá do názvu kapitoly za závorku „(hlavní využití)“ slovní spojení
„pokud je možné jej stanovit“, vypouští slova „případně podmíněně“, slovo „přípustné“
nahrazuje slovem „přípustného“ a za slovní spojení „přípustného využití“ vkládá text
„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“.
Změna č. 4 vypouští v prvním a druhém odstavci z názvu ÚP označení „Adršpach“
a v druhém odstavci za slovem „vymezuje“ vypouští slovní spojení „tyto základní druhy“,
slovo „ploch“ nahrazuje slovem „plochy“ a za slovním spojením „s rozdílným způsobem
8
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využití“ vypouští text v závorce „(kód je uveden pouze, pokud jsou vymezovány plochy
změn).“
Změna č. 4 v části Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch
s rozdílným způsobem využití se jedná o: ve druhé odrážce vkládá za slovní spojení
„Z=zastavitelná plocha“ slovní spojení „– P=plocha přestavby,“.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Změna č. 4 do odstavce Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) v části
Přípustné využití vkládá první odrážku „- bydlení v bytových domech v části Horní Adršpach“
a v části Podmíněně přípustné využití nahrazuje odrážku „- v ploše Z2/5 hlavní a přípustné
využití za podmínky, že stavby nebudou umísťovány v prostoru nivy vodního toku“ odrážkou
„- není stanoveno“.
Změna č. 4 do odstavce Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a do
odstavce Plochy zemědělské – plochy zemědělské (NZ) v části Přípustné využití vkládá
první odrážku „- občanské vybavení – veřejná infrastruktura v prostoru současného výstupu
z areálu Adršpašských skal při soutoku Adršpašského potoka a Metuje“.
Změna č. 4 na konec podkapitoly vkládá odstavec tohoto znění:
„Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
ÚP plochy tohoto charakteru nestanovuje.“

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
Změna č. 4 vkládá na konec odstavce text „pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit.“

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 § 8
katastrálního zákona
Změna č. 4 z názvu kapitoly vypouští slovo „dalších“, nahrazuje slovní spojení
„a veřejně prospěšných opatření“ slovním spojením „a veřejných prostranství“ a za slovní
spojení „předkupní právo“ vkládá text „, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších
údajů podle § 8 katastrálního zákona“
Změna č. 4 za slovem „nevymezují“ vypouští slovo „žádné“ a slovní spojení „veřejně
prospěšná opatření“ nahrazuje slovním spojením „veřejná prostranství“.
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I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona
Změna č. 4 vkládá tuto novou kapitolu s textem tohoto znění:
„ÚP nestanovuje kompenzační opatření.“

I.1.j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Změna č. 4 vkládá tuto novou samostatnou podkapitolu s textem původního znění.

I.1.k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické
části
Změna č. 4 vkládá na úvod názvu kapitoly slovo „Údaje o“ a obě slova „počet“
nahrazuje slovem „počtu“.
Změna č. 4 v prvním řádku nahrazuje číslo „12“ označením „xx“ a slovo „listů“ slovním
spojením „oboustranně tištěného textu“.

I.1.l) Údaje o počtu listů Změny č. 4 a počtu výkresů grafické části
Textová část návrhu Změny č. 4 obsahuje celkem 5 listů oboustranně tištěného textu.
Grafická část obsahuje celkem 2 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres

1 : 5 000,
1 : 5 000.
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II.1.a) Postup pořízení Změny č. 4 (zpracováno pořizovatelem)
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování
(dále jen pořizovatel), příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební
zákon), připravil Návrh Obsahu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach (dále jen „Návrh
obsahu“), který byl sestaven původně z návrhů obsažených ve Změně č. 3 Územního plánu
Adršpachu, jejíž pořízení bylo zrušeno. Návrh záměrů do Změny č. 4 byl předložen Obci
Adršpach ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního zákona a schválen zastupitelstvem obce
usnesením č. 11/6/2019 v rozsahu záměrů obce a z cizích podnětů obsažených v původně
pořizované Změně č. 3 dne 20. 3. 2019. Předložené návrhy měly zpracován komentář
zpracovatele ve smyslu § 46 odst. 2 stavebního zákona. Návrh obsahu byl předložen
dotčeným orgánům ve smyslu § 55a odst. 2 písm. d) a písm. e) jako celek, které vydaly
stanoviska.
Příslušný orgán ochrany přírody Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální
pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko uvedl, že nelze vyloučit
dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně“), evropsky významné lokality Metuje-Dřevíč (CZ0523280)
a ptačí oblast Broumovsko (CZ0521014). Ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody
a krajiny bylo uvedeno, že „Z předložených podkladů vyplývá, že by v rámci připravované
změny územně plánovací dokumentace měly být navrhovány záměry (záměry č. 3 a č. 4),
které by mohly mít negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost evropsky
významné lokality Metuje-Dřevíč (CZ0523280). Významný vliv na výše uvedenou evropsky
významnou lokalitu, ve které je příslušným orgánem ochrany přírody Agentura, nelze dle ust.
§ 45i odst. 1 zákona v případě předmětného Návrhu obsahu Změny č. 4 územního plánu
obce Adršpach vyloučit. Z tohoto důvodu je nutno daný záměr dle ust. § 45i odst. 2 zákona
dále posuzovat. Z předložených podkladů dále vyplývá, že by ostatní záměry v rámci
připravované změny územně plánovací dokumentace neměly mít negativní vliv na příznivý
stav předmětů ochrany a celistvost uváděných chráněných území.“
Krajský úřad (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství) jako příslušný úřad k navrhovanému obsahu změny územního plánu,
přihlédnul ke stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a vydal stanovisko,
ve kterém uvádí, že návrh obsahu Změny č. 4 územního plánu Adršpach je nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“). Odůvodňuje tento
požadavek aktivací územní rezervy a zařazení jako návrhové plochy rekreace. Pozemky
p. p. č. 641/2 a p. p. č. 654/1 v k. ú. Dolní Adršpach leží v nezastavěném území, rozloha
je 2 ha. Pořizovatel zpracoval variantu Obsahu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach
s vypuštěním záměrů, které si vynutily nutnost posouzení podle § 10i zákona EIA
a byly by posuzovány dále dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona o ochraně, a předložil
je po dohodě s vedením obce ke schválení spolu s variantou obsahu, která měla výše
uvedené záměry zahrnuty.
Usnesením byl schválen Obsah Změny č. 4 Územního plánu Adršpach bez záměrů,
u kterých nebyl vyloučen negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost
evropsky významné lokality Metuje-Dřevíč (CZ0523280) a nutnost posuzování z hlediska
vlivů na životní prostředí. Proto nebyla při pořizování zpracován návrh kompenzačních
opatření ani posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Pořízení Změny č. 4 Územního plánu Adršpach schválilo zastupitelstvo obce
24. 4. 2019 usnesením č. 7/2019 v souladu se stavební zákonem. Určeným zastupitelem
pro pořízení Změny č. 4 Územního plánu Adršpach a všech dalších územně plánovacích
dokumentací ve funkčním období od 10/2018 do 10/2022 byl schválen místostarosta obce
pan Milan Jirmann.
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Na základě schváleného zadání byl vypracován Návrh Změny č. 4 Územního plánu
Adršpach, jehož zpracovatelem je SURPMO, a.s.; IČ: 01807935, Opletalova 1626/36, Nové
Město, 110 00 Praha 1; Projektové středisko Hradec Králové, hlavní projektant – odpovědný
zástupce zhotovitele: Ing. arch. Alena Koutová, autorizovaný architekt – ČKA pořadové
číslo 00750, vedoucí Projektového střediska.
Pořizovatel Změny č. 4 Územního plánu Adršpach, Městský úřad Broumov, odbor
stavebního úřadu a územního plánování, v souladu s § 55b odst. 2, respektive §52 odst. 1
stavebního zákona, oznámil dne 29. ledna 2020 veřejnou vyhláškou řízení s veřejným
projednáním návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach. Návrh Změny č. 4 Územního
plánu Adršpach byl zveřejněn elektronicky způsobem umožňujícím dálkový přístup
na úředních deskách www.broumov-mesto.cz a www.obecadrspach.cz a v tištěné podobě
byl přístupný k nahlédnutí pro každého na Městském úřadu Broumov, odboru stavebního
úřadu a územního plánování v místnosti č. 111 nebo na Obecním úřadu Adršpach.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach ve smyslu
§ 22 stavebního zákona se konalo dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Adršpach na adrese Horní Adršpach č. p. 128, 549 52 Adršpach. Na jednání byly přizvány
dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a Obec Adršpach. V zákonné lhůtě do 7 dnů
od veřejného projednání zaslaly stanoviska tyto dotčené orgány: Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu; odbor životního
prostředí a zemědělství/EIATO; Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo průmyslu
a obchodu; Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického;
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod; Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod; Městský úřad Broumov,
odbor životního prostředí; Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství. Stanovisko zaslal GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem; které bylo vyhodnoceno
jako připomínka (viz kapitola II.1.r). Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je součástí
kapitoly II.1.f). V zákonné lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání mohli vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky,
každý mohl uplatnit připomínky. V této lhůtě pořizovatel obdržel 2 podání námitek a dvě
podání připomínek. Na základě těchto skutečností byl zpracován Návrh rozhodnutí
o námitkách a byl zpracován Návrh vyhodnocení připomínek.
Oba návrhy byly předloženy dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu územního plánování. Tyto orgány mohly do 30 dnů od doručení vydat stanovisko
k jednotlivým návrhům ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona. Tuto příležitost využily
v zákonné lhůtě tyto dotčené orgány: Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí;
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického; Krajská
hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Náchod; Státní úřad
pro jadernou
bezpečnost;
Ministerstvo
průmyslu
a obchodu;
Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství/EIATO; Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu a Agentura ochrany
přírody a krajiny, Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správy Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko. Pořizovatel po analýze stanovisek zjistil, že podněty pro úpravy
Rozhodnutí o námitkách předložil pouze nadřízený orgán územního plánování; Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu; který požadoval
doplnění poučení účastníků o možnosti odvolání a doplnění odůvodnění k výrokům
v intenzích dle § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Pořizovatel provedl úpravu Rozhodnutí o námitkách a strukturu ponechal
stejnou u Vyhodnocení připomínek ke Změny č. 4 Územního plánu Adršpach (viz kapitola
II.1.q a II.1.r).
Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování obdržel návrh Změny č. 4
Územního plánu Adršpach s žádostí, aby vydal stanovisko z hledisek zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje
ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona. Bylo vydáno stanovisko č. j. KUKHK-
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19797/UP/2020,
které
konstatovalo,
že
neshledalo
takové
nedostatky,
které by neumožňovaly pokračovat v řízení o Změně č. 4 Územního plánu Adršpach v režimu
zkráceného postupu pořizování změny územního plánu dle stavebního zákona.
Lze konstatovat, že Změna č. 4 Územního plánu Adršpach byla zpracována v souladu
s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platných
zněních (viz kapitole II.1.e).

II.1.b) Vyhodnocení souladu s politikou územního
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

rozvoje

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Obec Adršpach neleží v žádné rozvojové oblasti či ose nebo specifické oblasti
republikového významu vymezené v PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Změna č. 4
není v rozporu ani s jednou z republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, obsažených v čl. (14) až (32) PÚR ČR. Přiměřeně jsou naplněny
všechny priority, které jsou relevantní ve vztahu ke Změně č. 4, a to takto:
(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.
Změna č. 4 respektuje, chrání a rozvíjí tyto hodnoty stabilizací ploch a vymezením
potřebných ploch nových.
(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.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
Změna č. 4 nemůže svým řešením negativně ovlivnit sociální soudržnost obyvatel.
(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 Změny č. 4 je Změna
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č. 4 řešena komplexně, ale přiměřeně vzhledem k předmětu řešení. V souladu se stavebním
zákonem bude Změna č. 4 projednána s veřejností.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
Polycentrický rozvoj sídelní struktury není Změnou č. 4 dotčen.
(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.
ZÚ je využíváno účelně, v souladu se stanovenou koncepcí v ÚPD včetně
zastavitelných ploch.
(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 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.
Změnou č. 4 není ovlivněn charakter krajiny.
(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.
Změna č. 4 zpřesněním a stabilizací ploch v nezastavěném území přispívá k migrační
prostupnosti.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je
zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst,
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způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních
porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Tato priorita se netýká území obce.
(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).
Změna č. 4 vymezením plochy Z4/1 posiluje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.
(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).
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(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 zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení.
Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
průmyslových nebo zemědělských areálů.
Tato priorita se netýká území obce.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho 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.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat
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a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(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.
Tato priorita se netýká území obce.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Změna č. 4 tuto prioritu respektuje.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(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.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(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.
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Tato priorita se netýká území obce.
Ostatní úkoly pro územní plánování, stanovené PÚR ČR, nejsou pro území obce
relevantní.
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Závěr: Změna č. 4 je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Území obce je součástí území řešeného v ZÚR KHK, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2.
Změna č. 4 níže popsaným způsobem přispívá k naplňování priorit územního
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území pro ni relevantních:
A) STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE
1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, včetně lokalizace
progresivních ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech
založených na inovacích, výzkumu a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a
vědecko-technologických parků, zejména v území vymezených rozvojových oblastí
a rozvojových os
Změna č. 4 stabilizuje v současné době využívané plochy a vymezuje plochu
přestavby pro rozvoj zemědělské výroby.
2) tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu
podporujícího sociální soudržnost obyvatel kraje a ekonomickou prosperitu kraje
Změna č. 4 vymezuje plochu pro parkování návštěvníků území využívajících místního
atraktivního turistického potenciálu.
3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu
potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské
republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti
Změna č. 4 vymezuje plochu pro parkování návštěvníků území, včetně zahraničních.
3a) tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání
území, zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených
silnic a železnic, návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo
návrhem dalších vhodných stavebně technických, provozních či organizačních opatření
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
3b) tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob
a environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická
doprava) a pro jejich vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění
přepravních vazeb jízdní kolo / automobil – autobus / trolejbus – vlak a vybavováním
přestupních uzlů a přestupních míst kapacitně odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní
automobily typu Park and Ride (P+R) a odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and
Ride (B+R)
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
3c) tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a D35
na území kraje
Tato priorita se netýká území obce.
3d) tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec
Králové ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost
veřejnou dopravou osob
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
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3e) tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na
zohlednění přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto
území
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
3f) vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi
obcemi a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými
atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené
krajinné osy
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu
potřebné pro zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch
na tyto systémy
Tato priorita se netýká území obce.
4a) vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací,
včetně rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
5) vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky
vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje
a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních
částí historicky rostlé sídelní struktury
Změna č. 4 vymezuje pouze zastavitelné plochy v přímé vazbě na ZÚ napojitelné na
dopravní a technickou infrastrukturu.
5a) vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro
nezbytné rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich
intenzifikaci a modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem,
Hořice a Jičín, vytváření územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti
zásobování vodou zejména na území ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
5b) vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury
území kraje založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním
centru osídlení kraje, na městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako
významných regionálních centrech osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení,
městech Broumov, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový
Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí a Červený Kostelec,
plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných center osídlení s koncentrací
občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, zdravotnictví,
sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit
generujících nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech hospodářství
Změna č. 4 podporuje rozvoj polycentrické sídelní struktury.
5c) posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení
Česká Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí
Tato priorita se netýká území obce.
5d) respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé
obce a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné
krajiny
Změna č. 4 vymezením zastavitelných ploch SV dotváří sídelní strukturu obce.

19

Územní plán Adršpach – Odůvodnění Změny č. 4

6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku
obytných území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území
a předcházet vzniku rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné
prostupnosti
viz (15) PÚR ČR.
6a) vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského
vybavení, zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy
v počtu a věkové struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za
účelem zvýšení kvality života obyvatel kraje
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově
(zdravotních, sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení)
Změna č. 4 vytváří územní podmínky pro stabilizaci ploch občanského
vybavení (OS).
8) vytváření územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního
hospodářství a pro ochranu orné a lesní půdy, zejména ve venkovských územích
a oblastech, při zachování ekologických funkcí krajiny
Změnou č. 4 jsou vodní plochy a PUPFL doplněny a stabilizovány, zábor
ZPF je navržen jen v ZÚ převážně na půdách nižších tříd ochrany.
8a) vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný
rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území
a podmíněnosti rozvoje území realizací veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
8b) vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky
problémových regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit
využívajících místní zdroje, místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví
a lokální hospodářský potenciál území
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
8c) vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských
území a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny
včetně cestovního ruchu
viz (22) PÚR ČR.
Změna č. 4 vytváří územní podmínky pro stabilizaci ploch občanského
vybavení (OS).
8d) v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích
podmínek pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury,
ekonomických aktivit a infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či
běžeckých tras, cyklostezek a hipostezek) na obou stranách hranice
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí
a občanského vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
10) přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných
výrobních, skladových a dalších ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch
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vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo
zastavěné území, zejména pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch lesa
viz (19) PÚR ČR + viz 8b) ZÚR KHK
10a) navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně
nezastavěného území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem
a dostupnosti dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského
vybavení
Rozvojové plochy jsou vymezeny v ZÚ s ohledem na dopravní dostupnost a vybavení
technickou infrastrukturou.
10b) předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného
plošného a prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území
před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy
Změna č. 4 tuto prioritu respektuje.
10c) vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné
infrastruktury s důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména
s ohledem na účinky, které bude možné předpokládat jako důsledek provozu vyplývajícího
ze stanovených podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (přípustné/nepřípustné funkční
využití)
Změna č. 4 tuto prioritu respektuje.
10d) upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř
stávajících průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem
výrobních aktivit ve vizuálně exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné
území a ve volné krajině
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování přispívá.
11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
12) vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní
turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, při
zachování a rozvoji hodnot území, zejména jedinečných předmětů ochrany přírody a krajiny,
urbanistických struktur území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a při
respektování absorpční kapacity, limitů rozvoje a únosnosti daného území
viz (22) PÚR ČR + viz 8c) ZÚR KHK
12a) v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury
cestovního ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras
a stezek pro pěší turistiku, cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen
v oblastech tradičně turisticky využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně
rozvinutých
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
12b) vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové
vzdálenosti z míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství
sídel s přímou prostorovou a provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na
cestní síť v krajině, zajištěním prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb
a vymezováním souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v sídlech a v bezprostřední vazbě
na ně
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
12c) vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky
č. 2 Labská, včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská
Tato priorita se netýká území obce.
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12d) vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích
a vodních plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné
infrastruktury, a to při zohlednění přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území
Tato priorita se netýká území obce.
13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj
cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky
významných území kraje
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových
územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech
s významným povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení
Tato priorita se netýká území obce.
14a) vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod
přímo v místě jejich spadu
Změna č. 4 zachováním podmínek prostorového uspořádání ÚP stabilizuje
dosavadní příznivé podmínky pro vsakování dešťových vod.
15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy,
sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování
územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi, pro zajištění přirozené retence srážkových vod i pro zajištění retence
povrchových vod v území pro případná období sucha, pro protierozní opatření a pro území
určená k rozlivům povodní
Změna č. 4, stejně jako ÚP, nevymezuje plochy změn v území takových potenciálních
rizik.
16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových
vod v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření)
včetně revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření
Změna č. 4 nevylučuje tato opatření ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona.
17) péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa (dále
jen „PUPFL“) jako jednu z hlavních složek životního prostředí
Změnou č. 4 jsou plochy PUPFL doplněny a stabilizovány, zábor ZPF je navržen
pouze v ZÚ.
17a) minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při
plánování liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou
lesnatostí
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
17b) vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků
s rozvinutou přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak
v oblastech s nízkou lesnatostí
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
17c) vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní
zeleně
Změna č. 4 tuto prioritu neovlivňuje, ÚP nicméně k jejímu naplňování již přispívá.
18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého
optimálního zásobování území kraje

22

Územní plán Adršpach – Odůvodnění Změny č. 4

Změna č. 4 nevytváří územní předpoklady pro negativní ovlivnění zdrojů
pitné vody.
19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního
a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy
i pro člověka, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě
veřejně přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve
volné krajině
Změnou č. 4 nejsou prvky ÚSES dotčeny.
20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek
Změnou č. 4 není kulturní dědictví dotčeno.

c) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

c.2)

VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

NSO1 Specifická oblast Broumovsko
Úkoly pro územní plánování:
- plochy změn využití území koordinovat zejména s jeho specifickými přírodními a kulturními
hodnotami,
- plochy změn využití území umisťovat především v zastavěném území nebo v bezprostřední
vazbě na něj,
- vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti
v souladu s ochranou přírody a krajiny,
- vytvoření podmínek pro stabilizaci a zlepšení životní úrovně obyvatelstva,
- zvýšení atraktivity území pro investory,
- vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících místní
ekonomický potenciál reprezentovaný místními zdroji, místními produkty, místně tradičními
řemesly a dalšími ekonomickými odvětvími včetně zemědělství či lesnictví,
- vytvoření podmínek pro vyvážené zajištění zájmů ekonomických a sociálních s výraznými
zájmy ochrany přírody a krajiny,
- vytvářet územní podmínky pro rozvoj základní infrastruktury cestovního ruchu, zejména
ubytovacích zařízení a měkkých a k přírodě šetrných forem cestovního ruchu, především
pěší turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky, běžeckého lyžování či agroturistiky,
- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
Naplnění ve Změně č. 4:
Vymezením ploch změn a stabilizací ploch nezastavěného území podporuje vytváření
předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území. V ZÚ
vymezené plochy změn jsou koordinovány s hodnotami území. Vymezené plochy změn DS
a VZ jsou určeny ke zlepšení životní úrovně obyvatelstva, pro rozvoj základní infrastruktury
cestovního ruchu a využití místního ekonomického potenciálu.
Úkoly pro územní plánování ostatních částí ZÚR KHK napomáhá Změna č. 4
naplňovat takto:
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Řešení Změny č. 4 minimalizuje negativní vlivy na přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území obce a využívá především místních surovinových zdrojů a ekonomické
základny. Respektuje úkoly pro územní plánování stanovené pro lesozemědělskou krajinu a
krajinu skalních měst, a to vymezením ploch změn pouze v ZÚ bez zásahu do PUPFL,
a přispívá k zajištění ochrany pozitivních znaků krajinného rázu oblasti krajinného rázu 2 –
Broumovsko, podoblasti 2b – Polická vrchovina, a to stabilizací ploch nezastavěného území
a dosud stanovených podmínek prostorového uspořádání.
Závěr: Změna č. 4 je v souladu se ZÚR KHK, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2.
ÚZEMNÍ STUDIE POŘÍZENÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM
Z územních studií pořízených KÚ KHK a zveřejněných na jeho webové stránce
http:www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777, které se dotýkají území obce,
nevyplývají nové skutečnosti, které by již nebyly zohledněny v ÚP ve znění po Změně č. 2.
Stanovené koncepce a podmínky využití ploch akceptují v této studii navržené úkoly územního
plánování pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně negativních vlivů
na krajinu. Konkrétně se jedná o vlastní krajinu č. 11 nazvanou Broumovsko s cílovými
kvalitami 11/1, 11/2, 11/3 a 11/5.
Zpřesněním vymezených ploch (stabilizovaných, zastavitelných i přestavby)
a stabilizací podmínek prostorového uspořádání, včetně jejich doplnění, Změna č. 4 přispívá
k zachování navržených cílových kvalit krajiny.

II.1.c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Předmět řešení Změny č. 4 žádným způsobem neovlivňuje širší vztahy v území, není
proto zpracován ani Výkres širších vztahů v území.
Změna č. 4 respektuje návaznost na prvky nadregionálního, regionálního a místního
ÚSES na území sousedních územních celků (návaznost všech prvků ÚSES na prvky
vymezené v účinném ÚP Teplice nad Metují je zajištěna; návaznost prvků na území obcí
Chvaleč a Jívka je třeba zabezpečit v rámci procesů pořízení nových ÚP pro tyto obce,
protože jejich dosavadní ÚP byly vydány ještě před nabytím účinnosti ZÚR KHK a nejsou
s ní v souladu – viz Změna č. 2 ÚP Adršpach, 2016), respektuje přeshraniční limity využití
území a zohledňuje přeshraniční hodnoty.

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 Změny č. 4 napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území (§ 18 stavebního zákona), a to vymezením zastavitelných ploch
(a plochy přestavby) smíšených obytných – venkovských (SV), výroby a skladování –
zemědělská výroba (VZ) a dopravní infrastruktury – silniční (DS). Tím stabilizuje kvalitu
územních podmínek pro hospodářský rozvoj a neovlivňuje územní podmínky pro příznivé
ŽP. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty jsou ve veřejném zájmu chráněny.
Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně, dle úkolů
územního plánování (§ 19 stavebního zákona). V rámci procesu pořízení Změny č. 4 nebyly
shledány důvody pro stanovení etapizace změn v území. Návrh nových ploch pro zajištění
civilní ochrany nebyl požadován. Zároveň nebyly požadovány plochy pro asanační,
rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, ani se takový požadavek neprokázal. Veškeré
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limity využití území a jeho hodnoty jsou v rámci Změny č. 4 respektovány.
Změna č. 4 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19
stavebního zákona. Její realizace negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty
území. Urbanistické, architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro
řešení účinného ÚP, nejsou měněny.

II.1.e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č. 4 je členěna na vlastní řešení (textové a grafické) a její Odůvodnění (textové
a grafické) s tím, že řešení Změny č. 4 koresponduje s účinným ÚP při zohlednění aktuální
právní úpravy a její Odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní úpravy v oblasti
územního plánování – příslušné odstavce části II. 1. Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
stavebního zákona a správního řádu dle metodického doporučení.
Veškeré kroky v pořizování Změny č. 4 byly realizovány v souladu se stavebním
zákonem a vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. II.1.a) „Postup při
pořízení Změny č. 4.“
Lze konstatovat, že Změna č. 4 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, v platném znění.

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)
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování jako orgán
územního plánování (dále jen "pořizovatel") příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů.
Stavební zákon v §53 odst. 1 ukládá pořizovateli ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotit výsledky projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu, což bylo
provedeno.
V rámci předloženého návrhu obsahu Změny č. 4 bylo dotčeným orgánem ochrany
životního prostředí vyžádáno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení
vlivu na životní prostředí dle § 10i zákona EIA. Vyhodnocení neobsahuje toto vyjádření,
protože byly při schvalování finální verze obsahu vypuštěny návrhy, u kterých nešlo vyloučit
významný vliv na ptačí oblasti NATURA 2000 a evropsky významné lokality. Vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivu na životní prostředí dle § 10i zákona EIA
nebylo po konzultaci s dotčenými orgány dále vyžadováno.
Během zákonné lhůty dle ustanovení § 55b odst. 2, kdy pořizovatel přihlíží
k jejich požadavkům v rámci veřejného projednání návrhu změny, bylo přijato 7 stanovisek
dotčených orgánů. Mezi dotčené orgány, které zaslaly vyjádření nebo stanoviska
ke Změně č. 4, patřily Ministerstvo životního prostředí ČR; ČR - Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje – územní odbor Náchod; Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královehradeckého a Pardubického kraj; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Krajská
hygienická stanice Královéhradeckého kraje - územní pracoviště Náchod; Městský úřad
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Broumov, odbor životního prostředí a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství.
1.

Ministerstvo životního prostředí ČR, č. j. MZP/2020/550/146-Hd ze dne 30.01.2020

Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán uplatnil stanovisko, ve kterém upozorňuje, že do řešeného Územním plánem
Adršpach zasahuje výhradní ložisko černého uhlí a radioaktivních surovin, Radvanice – Důl
Kateřina, na kterém je stanoveno chráněné ložiskové území Radvanice v Čechách, č.
07510001. Dále upozorňuje na výskyt potencionálních sesuvů a 1 plochy aktivních sesuvů v
území a poddolovaného území po těžbě sklářských a slévárenských písků v Dolním
Adršpachu (lokalita za pískovnou/skalním jezírkem do Adršpašsko-teplických skal).
Závěr pořizovatele: zpracovatel a pořizovatel prověřili, zda jsou požadovaná data součástí
koordinačního výkresu a zjistili, že ano. K doplnění dat do koordinačního výkresu dojít
nemuselo.

2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, č. j. MPO 11829/2020 ze dne 31.01.2020

Souhlasné stanovisko s podmínkami
Dotčený orgán souhlasí s návrhem Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu za podmínky
vypuštění hranice chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a jižněji vedené
hranice výhradního ložiska v Koordinačním výkrese. Upozorňují, že se tento druh
chráněného území v předmětném území nevyskytuje. Dále uvádí, že hranice prognózního
zdroje černého uhlí č. 9072400 Radvanice, který není limitem v území, je chybně vyznačená
jako hranice výhradního ložiska.
Závěr pořizovatele: zpracovatel na základě podnětu pořizovatele upravil koordinační výkres
a vypustil výše uvedená území v souladu s podmínkami souhlasu ve stanovisku.

3.

Obvodní báňský úřad, č. j. SBS 03772/2020/OBÚ-09/1 ze dne 31.01.2020

Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán nemá k návrhu Změny č. 4 žádné připomínky.
Závěr pořizovatele: z předmětného stanoviska nevyplývají žádné nutné úpravy.
4.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod;
č. j. KHSHK 03064/2020/HOK.Na/Ri ze dne 03.02.2020
Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán uvádí, že vzhledem k novele § 77 odst. 2 – odst. 5 zákona č. 258/2000Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, je nutno orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o vydání územního rozhodnutí,
územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě bytového domu, rodinného domu,
stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely vždy
předložit posouzení z hlediska ochrany před hlukem. V případě, že žadatel vstupuje do území
zatíženého hlukem, předloží měření hluku a návrh opatření k ochraně před hlukem.
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Závěr pořizovatele: zpracovatel připojil tuto informaci z předmětného stanoviska
do odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu do kapitoly II.1.j).
5.
ČR – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, č. j.
HSHK-588-2/2020 ze dne 31.01.2020
Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán nemá k návrhu Změny č. 4 žádné připomínky.
Závěr pořizovatele: z předmětného stanoviska nevyplývají žádné nutné úpravy.
6.
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, č. j. PDMUBR 6413/2020
ze dne 27.02.2020
Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán nemá k návrhu Změny č. 4 žádné připomínky.
Závěr pořizovatele: z předmětného stanoviska nevyplývají žádné nutné úpravy.
7.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, č. j. KUKHK-9686/ZP/2020 ze dne 10.03.2020

Souhlasné stanovisko bez podmínek
Dotčený orgán konstatuje, že navrhované plochy, které leží uvnitř zastavěného území
a jejichž umístěním jsou dodrženy obecné zásady plošné ochrany zemědělského půdního
fondu dle ust. § 4 zákona ZPF, nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu a jsou
vymezeny tak, že v případě jejich realizace nevzniknou nevhodné proluky
k obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Dále konstatuje, že není uveden
požadavek záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa pro rekreační a sportovní stavby.
Uvádí také, že jako příslušný orgán nemá připomínky k veřejnému projednání, protože,
protože se nejedná o koncepci ve smyslu zákona EIA a nejsou dotčeny zájmy
podle zákona EIA.
Závěr pořizovatele: z předmětného stanoviska nevyplývají žádné nutné úpravy.
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů vyplynul zejména z vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, které nepožadovaly
podstatné úpravy částí územního plánu dotčených změnou. Upraveno před vydáním bylo
pouze odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu a nevyžadovalo zásahy do její
výrokové části. Nebylo nutné řešit rozpory mezi dotčenými orgány a jejich stanovisky.
Následně bylo přistoupeno k vypracování návrhu vyhodnocení připomínek (viz kapitola II.1.r)
a k návrhu rozhodnutí o námitkách (viz kapitola II.1.q) v souladu s ustanoveními
v § 55b odst. 7, resp. § 53 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem.
Návrhy byly doručeny dotčeným orgánů a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a byly
vyzváni k předložení stanovisek k těmto návrhům. Jak bylo již uvedeno v kapitole II.1.a)
tohoto Odůvodnění, tak pořizovatel obdržel 8 stanovisek. Sedm z nich nemělo k návrhům
připomínky (viz tabulka na str. 28). Nadřízený orgán územního plánování vydal stanovisko
č. j. KUKHK-19797/UP/2020, ve kterém uvádí, že návrh Rozhodnutí o námitkách
nerespektuje strukturu rozhodnutí dle § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů; a požaduje doplnění poučení účastníka, zpracování odůvodnění
v intenzích § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Městský úřad Broumov, odbor
životního prostředí

PDMUBR 24212/2020

nemá připomínek

Obvodní báňský úřad pro území
krajů Královehradeckého
a Pardubického kraj

SBS 30277/2020/OBÚ- nemá připomínek
09/1

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje územní pracoviště Náchod

KHSHK
souhlasí a nemá
24593/2020/HOK.NA/Ji připomínek

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

SÚJB/RO/15898/2020

souhlasí a nemají
připomínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO 527145/2020

souhlasí bez připomínek

Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství

KUKHK25421/ZP/2020

všechny jednotlivé úseky
nemají připomínky nebo
souhlasí bez připomínek

Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu

KUKHK19797/UP/2020

požaduje poučení
účastníků

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Východní Čechy, oddělení
Správy Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko

03934/VC/20

zpracování odůvodnění
v souladu s § 68 odst. 3
s předloženým materiálem
souhlasí

Dále zhodnotil, že předložený návrh obsahuje důvody vedoucí k tomuto návrhu rozhodnutí
a návrhy vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách nemají vliv z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Pořizovatel upravil a navrhnul Rozhodnutí o námitkách s odstraněním nedostatků
dle požadavků nadřízeného orgánu územního plánování, který je součástí kapitoly II.1.q
tohoto Odůvodnění.
Pořizovatel požádal Krajský úřad jako nadřízený orgán o stanovisko k návrhu Změny č. 4
Územního plánu Adršpachu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem
na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vyššího samosprávného celku dle ustanovení v § 55b odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Nadřízený orgán vydal stanovisko č. j. KUKHK-19797/UP/2020 kde mimo jiné
uvádí, že „Na základě posouzení předloženého návrhu Změny č. 4 Územního plánu
Adršpach, podle ustanovení § 55b odst. 4 stavebního zákona, tedy z hledisek zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, krajský úřad
tímto sděluje, že neshledal takové nedostatky, které by neumožňovaly pokračovat v řízení
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o Změně č. 4 Územního plánu Adršpach v režimu zkráceného postupu pořizování změny
územního plánu dle stavebního zákona.“
Závěrem této kapitoly pořizovatel uvádí, že došlo k projednání a obeslání dotčených orgánů
hájících veřejné zájmy a stanovující požadavky podle zvláštních právních předpisů,
které měly možnost v zákonných lhůtách v dílčích částech řízení uplatnit svá stanoviska
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, což mnohé učinily. Vypořádání
s požadavky dotčených orgánů dle výše uvedených údajů v této kapitole proběhlo a výsledky
rozporů pořizovatel neuvádí, protože pořízením nedošlo k rozporu mezi zájmy a požadavky
resortů, správních úřadů a dalších organizačních složek státu nebo složek samosprávy
vykonávající přenesenou působnost v dotčených oblastech státní správy.

II.1.g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zastupitelstvo obce Adršpach rozhodlo dne 24.4.2019 usnesením č. 5/7/2019
o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu zkráceným postupem dle § 55 a) zákona
č. 183/2006 Sb.
Obsah Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu byl schválen Zastupitelstvem obce
Adršpach dne 24.4. 2019 usnesením č. 6/7/2019, jehož požadavky jsou relevantně předmětu
Změny č. 4 splněny:
Ad Záměr č. 1)
Požadavek splněn – vymezena plocha Z4/1 (DS).
Ad Záměr č. 2)
Požadavek splněn – vymezena plocha přestavby P4/1
(VZ). Po VP byl požadavek vzat zpět vlastníkem a ze
Změny č. 4 byla plocha P4/1 vypuštěna.
Ad Záměr č. 3 a Záměr č. 4)
Požadavky vypuštěny.
Ad Záměr č. 5)
Požadavek splněn – stanoveny podmínky využití.
Ad Záměr č. 6 )
Požadavek splněn – vymezena plocha přestavby P4/2
(SV).
Ad Záměr č. 7)
Požadavek splněn – vymezeny zastavitelné plochy
plocha Z4/2 a Z4/3 (obě SV).
Ad Záměr č. 8)
Požadavek vypuštěn.
Ad Obsahem Změny č. 4 dále bude:
• Hranice ZÚ byly aktualizovány ke dni 18.6.2019.
• Změna č. 4 je v souladu s Aktualizací č. 1 a č. 2 ZÚR KHK.
Podrobněji viz příslušné kapitoly tohoto Odůvodnění, především kap. II.1.b) –
Vyhodnocení souladu s PÚR ČR a ZÚR KHK a kap. II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení, včetně vybrané varianty.

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 Obsahu Změny č. 4 ani z dosavadního průběhu pořízení Změny č. 4 záležitosti
tohoto charakteru nevyplynuly.
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II.1.i) Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich
vymezení
Z Obsahu Změny č. 4 záležitosti tohoto charakteru nevyplynuly.

II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty
Řešení Změny č. 4 je v souladu se schváleným Obsahem invariantní. Vzájemné
uspořádání jednotlivých kapitol a jejich obsahu je upraveno v souladu s aktuální právní
úpravou vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Vymezení zastavěného území
ZÚ bylo aktualizováno na základě kontroly aktuálního stavu katastrální mapy
k 18.6.2019, leteckých snímků a průzkumu terénu.
Do ZÚ byly zahrnuty pozemky, jejichž způsob využití splňoval podmínky pro zahrnutí
do ZÚ – byly využity zastavitelné plochy či jejich část – konkrétně Z29 a Z2/5 (obě SV), Z46
(TI), část Z20 a Z54 (obě RI) a část Z37 (OS).
V případě zastavěných ploch, které jsou skutečně využity jako zastavěné stavební
pozemky, jsou tyto zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ dle údajů v KN.
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Změna č. 4 tuto koncepci nemění, napomáhá vytvářet územní podmínky pro
vyvážený rozvoj jednotlivých částí, respektuje limity využití území, chrání existující hodnoty
v území CHKO Broumovsko.
Změna č. 4 respektuje krajinný ráz, stanovené podmínky jeho ochrany a doplňuje
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce ÚP se nemění. Změna č. 4 stabilizuje plochy v lokalitách
realizovaných záměrů dle údajů KN v zastavitelných plochách.
Změna č. 4 rozšiřuje územní podmínky pro rozvoj trvalého bydlení, zemědělské
výroby i dopravní infrastruktury vymezením ploch změn pro tyto způsoby využití na základě
uplatněných kladně posouzených záměrů na provedení změn v území (viz níže).
Všechny plochy změn jsou vymezeny v ZÚ, jejich vymezení nebrání žádné limity
využití území ani jeho hodnoty.
Změna č. 4 vymezuje v k.ú. Horní Adršpach tyto plochy pro funkci smíšenou obytnou
– venkovskou (SV):
•

Plocha Z4/2 je vymezena uvnitř ZÚ v proluce mezi stabilizovanou plochou SV
a zastavitelnou plochou Z4 (SV) s návazností na stabilizované plochy (ZS),

•

Plocha Z4/3 je vymezena uvnitř ZÚ s návazností na zastavitelnou plochu Z4 (SV)
a zároveň sceluje západní hranici zastavěného území v této části Adršpachu,

•

Plocha P4/2 je vymezena uvnitř ZÚ, kde vhodně doplňuje plochy stávající zástavby
smíšené venkovské v centrální části Horního Adršpachu.
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Všechny plochy jsou přístupné z veřejných komunikací kromě plochy Z4/3, kde je
předpoklad dopravního napojení přes plochu Z4 či stabilizovanou plochu ZS. Plochy jsou
napojitelné na veřejnou technickou infrastrukturu a reagují na zvýšenou poptávku
po plochách pro bydlení, jehož rozvoj v těchto lokalitách zastupitelstvo obce podporuje.
Změna č. 4 vymezuje v k.ú. Dolní Adršpach tuto plochu pro DS:
•

Plocha Z4/1 je vymezena v ZÚ v blízkosti areálu zámku v místě dosavadní plochy
zeleně soukromé a vyhrazené pro uspokojení vzrůstající potřeby parkovacích míst
v této části obce, a tím zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici procházející
celým ZÚ.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
Změna č. 4 respektuje dosavadní koncepci veřejné infrastruktury a vytváří podmínky
pro zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení.
Dopravní infrastruktura
Změna č. 4 vymezuje zastavitelnou plochu Z4/1 (DS) pro zvýšení počtu parkovacích
ploch v obci – viz výše zastavitelné plochy.
Technická infrastruktura
Změna č. 4 stabilizuje plochu TI v Dolním Adršpachu, kde byla v minulých letech
realizována ČOV.
Občanské vybavení
Změna č. 4 stabilizuje část plochy (OS) v Dolním Adšpachu.
V prostoru současného výstupu z areálu Adršpašských skal při soutoku
Adršpašského potoka a Metuje Změna č. 4 připouští doplnění občanského vybavení –
veřejné infrastruktury (OV). Vytváří tak územní podmínky pro umístění nového vstupního
objektu s prostory zázemí pro správu areálu v centrální části Dolního Adršpachu dle
poskytnutých podrobnějších podkladů.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin, civilní ochrana a havarijní plánování, obrana a bezpečnost státu
Koncepce uspořádání krajiny se nemění. Je pouze zpřesněna stabilizací ploch dle
způsobů využití nezastavěného území v návaznosti na aktuální údaje KN. Koncepce ÚSES
byla upravena ve zpřesnění podmínek využití ploch ÚSES s cílem zajištění jejich větší
stability.
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
podmínek podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Pro vytvoření možnosti umístění nového vstupního objektu do areálu Adršpašských
skal na ploše DS a NZ se doplňují podmínky využití těchto ploch.
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Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření se nestanovují, neboť nebylo v Zadání požadováno
vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 4 na životní prostředí, kterým pouze by takové opatření
mohlo být požadováno.
Obec Adršpach nemá žádné požadavky na vymezení nových ploch pro potřeby
ochrany obyvatelstva uvedené pod písm. a) až i) v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
Požadavky z hlediska obrany a bezpečnosti státu, obsažené v účinném ÚP,
se nemění.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR:
Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování
a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen
základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany (viz ÚAP jev 119):
-

-

výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny),
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.),
stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN,
výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III.
třídy, objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů,
čerpacích stanic PHM apod.,
nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů,
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity,
zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady),
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny,
říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení,
železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich,
železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.,
stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným
územím MO ČR a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany),
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO ČR.

MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy resortu MO.
S ohledem na výše uvedené umožňuje řešení Změny č. 4 dodržení požadavků
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, včetně požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a obrany státu, a to při současném respektování limitů využití území.
Na základě vyhodnocení závěrů veřejného projednání Návrhu Změny č. 4 dle
stanoviska KHS KHK se doplňuje, že vzhledem k novele § 77 odst. 2 – 5 zákona č. 258/2000
Sb., je nutno orgánu ochrany veřejného zdraví k žádosti o vydání územního rozhodnutí,
územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě bytového domu, rodinného domu,
stavbě předškolní nebo školní vzdělávací, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely vždy
předložit posouzení z hlediska ochrany před hlukem. V případě, že žadatel vstupuje do území
zatíženého hlukem, předloží měření hluku a návrh opatření k ochraně před hlukem.
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II.1.k) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení,
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Na základě stanoviska čj. 01172/VC/19 ze dne 16.4.2019 AOPK ČR – regionální
pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko, je nutno daný záměr dle
ust. § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. posuzovat, protože nelze vyloučit významný
negativní vliv na EVL a PO soustavy Natura 2000. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
uvádí ve svém stanovisku zn. KUKHK-9485/ZP/2019 ze dne 18.4.2019, že záměr je proto
nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb.
V souladu se schváleným Obsahem Změny č. 4, ze kterého byly vypuštěny záměry a
požadavky s předpokladem významného negativního vlivu (viz výše), není Změna č. 4
vyhodnocována z hlediska vlivů na EVL a PO Natura 2000, vlivů na ŽP ani vlivů na udržitelný
rozvoj území.

II.1.l) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kap. II.1.k).

II.1.m) 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 kap. II.1.k).

II.1.n) Vyhodnocení účelného využití zastavěného
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

území

ZÚ je dlouhodobě využíváno účelně v souladu s platnou ÚPD obce. Zastavitelné
plochy vymezené Změnou č. 4 vycházejí z uplatněných záměrů na provedení změn v území,
které byly prověřeny jako přijatelné z hlediska celkové koncepce ÚP a z hlediska ostatních
právem hájených zájmů v území. Jejich vymezením pro SV – bydlení – dochází k záboru
ZPF pouze v rámci ZÚ, tedy nad rámec SMD, pro celkem 2 RD v plochách Z4/2 a Z4/3 (SV)
náhradou za využité plochy Z29 a Z2/5 (SV) rovněž pro umístění 2 RD. Plocha přestavby pro
SV je vymezena na základě záměru obce pro změnu využití plochy již nevyužívané pro
občasné vybavení. Vymezením pro DS se vytvářejí v ZÚ územní podmínky pro řešení velmi
svízelné problematiky občasného parkování na území obce v době návštěvnické špičky
v atraktivním území přilehlého areálu skalního města (dosavadní kapacita parkovišť je
v těchto obdobích zcela nedostatečná).
K záboru PUPFL nedochází.

II.1.o) 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 a plochy
přestavby je respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011
Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění
ochrany zemědělského půdního fondu a Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze
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dne 12.6.1996 č.j. OOLP/1067/96, v jejich platném znění.
Vyhodnocení vychází ze SMD a zákona č. 334/1992 Sb.:
- § 4 odst. 1 písm. a): důsledkem řešení Změny č. 4 je předpokládané odnětí ZPF pouze
v zastavitelných plochách a v ploše přestavby SV – viz Tabulková část záborů ZPF;
- § 4 odst. 1 písm. b): předpokládané odnětí se dotýká převážně hodnotných půd I. třídy
ochrany – viz Tabulková část záborů ZPF a PUPFL;
- § 4 odst. 1 písm. c): zastavitelné plochy i plocha přestavby jsou vymezeny v ucelených
tvarech uvnitř ZÚ, není tedy narušena organizace ZPF ani síť zemědělských účelových
komunikací, k zachování hydrologických a odtokových poměrů v území přispívá
i stanovení intenzity využití stavebních pozemků SV max. 40 %,
- § 4 odst. 1 písm. d): předpokládané odnětí ZPF nedosáhne hodnot uvedených v tabulkové
části, které vyjadřují celou výměru vymezených ploch změn, právě s ohledem na
stanovenou intenzitu využití stavebních pozemků – zbývající část ploch tak bude
ponechána v ZPF (převážně jako zahrady);
- § 4 odst. 1 písm. e) a f): netýkají se územně plánovací činnosti na úrovni územního plánu;
- § 4 odst. 2: z celkového rozsahu 0,475 ha zastavitelných ploch a plochy přestavby je cca
0,40 ha vymezeno na ZPF. Odnětí těchto ploch lze považovat za nezbytný případ, protože
jsou určeny k zajištění udržitelného rozvoje obce z hlediska potřeby
zlepšení podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území obce a pro hospodářský
rozvoj;
- § 4 odst. 3: k takto nezbytně dotčeným patří i půdy l. třídy ochrany, které jsou dotčeny
pouze v ZÚ v plochách Z4/1 a Z4/2 (obě SV), a to v rozsahu 0,30 ha;
- § 4 odst. 4: pro Změnu č. 4 se neuplatňuje.
Předkládané řešení je invariantní a bylo vyhodnoceno v rámci procesu pořízení
Změny č. 4, je proto považováno za nejvýhodnější z hledisek uvedených v § 5 odst.
1 zákona č. 334/1992 Sb.
Z důvodu, že část ploch Změny č. 4 je vymezena na půdách I. třídy ochrany,
následuje toto vyhodnocení, které má ozřejmit důvody pro jejich vymezení. Změna č. 4
vymezuje v k.ú. Horní Adršpach tyto nové plochy pro funkci smíšenou obytnou – venkovskou
(SV):
• Plocha Z4/2 je vymezena uvnitř ZÚ v proluce mezi stabilizovanou plochou SV
a zastavitelnou plochou Z4 (SV) s návazností na stabilizované plochy (ZS),
•

Plocha Z4/3 je vymezena uvnitř ZÚ s návazností na zastavitelnou plochu Z4 (SV)
a zároveň sceluje západní hranici zastavěného území v této části Adršpachu.

Celkový zábor ZPF v těchto plochách sice činí téměř 0,40 ha, ale skutečný zábor bude
podstatně menší, neboť ve všech plochách je počítáno pouze s 1 stavbou hlavní při 40 %
intenzitě využití.
Odůvodnění výše uvedených ploch je dále rozvedeno v kap. II.1.j) tohoto Odůvodnění.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL:
Změna č. 4 se nedotýká ploch tohoto charakteru.
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Tabulka č. 1b „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond nad rámec SMD
v zastavitelných plochách“
Katastrální území: Horní Adršpach
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor ZPF

Z4/1

SV

Z4/2

SV

Plochy SV celkem
Zábor ZPF celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Kód
dotčených
BPEJ

Investice
do půdy
(ha)

orná
půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

0,10

-

-

-

-

-

0,10

0,03

-

0,07

-

-

0,27

-

-

-

-

-

0,27

0,27

-

-

-

-

8.34.24
8.35.21
8.35.21

-

-

-

-

-

0,37

0,30

-

0,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,37

0,30

-

0,07

-

-

-

-

Kód
dotčených
BPEJ

Investice
do půdy
(ha)

0,37
0,37

-

Tabulka č. 1c „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond nad rámec SMD
v plochách přestaveb“
Katastrální území: Horní Adršpach
Číslo
plochy

Způsob
využití
plochy

Celkový
zábor ZPF

P4/2

SV

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

orná
půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

0,03

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

0,01

0,02

8.34.41
8.68.11

-

Plochy SV celkem

0,03

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

0,01

0,02

-

-

Zábor ZPF celkem

0,03

-

-

-

-

-

0,03

-

-

-

0,01

0,02

-

-
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Tabulka č. 2 „Souhrnný přehled vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF nad rámec SMD“
(Tabulka č. 1b + Tabulka č. 1c)
Katastrální území

Celkový
zábor ZPF

Horní Adršpach
CELKEM

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zahrady

ovocné
sady

TTP

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

-

-

-

0,40

0,30

-

0,07

0,01

0,02

-

-

-

-

0,40

0,30

-

0,07

0,01

0,02

-

orná
půda

chmelnice

vinice

0,40

-

-

0,40

-

-
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II.1.p) Text územního plánu s vyznačením změn
I.1.a) Vymezení zastavěného území
Územní plán Adršpach (ÚP) přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z platné ÚPD
a doplňuje je ve smyslu § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) k 31. 7. 2015
ÚP vymezuje v k.ú. Dolní Adršpach a v k.ú. Horní Adršpach hranice ZÚ ke dni
18.6.2019.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a.

Výkres základního členění území

I.2.b.1. Hlavní výkres

1 : 5 000,
1 : 5 000.

I.1.b) Základní Kkoncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
ÚP vytváří územně technické podmínky pro všestranný rozvoj obce, a tím trvale
podporuje stabilizaci trvale žijících obyvatel při koordinaci s hodnotami území.
Návrhem koncepce ÚP nedochází ke změně významu a funkce obce Adršpach ve
struktuře osídlení.
ÚPÚzemní plán respektuje dosavadní urbanistickou koncepci. Navrhované
zastavitelné plochy navazují převážně na zastavěné územníZÚ obce a respektují osu
zastavěného územíZÚ obce podél hlavní průjezdní (zároveň obslužné) komunikace.
Hlavní cíle rozvoje území obce jsou naplněny takto:
• při zachování základní prostorové kompozice a při respektování požadavků na ochranu

přírodních a kulturních hodnot jsou řešeny územní rozvojové potřeby obce tak, aby byly
vytvořeny podmínky pro harmonický rozvoj celého správního území obce,
• na základě vytipování vhodných ploch jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj bydlení,
rekreace, občanského vybavení, výroby a pro ochranu a rozvoj sídelní zeleně,
• je doplněna a optimalizována koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury,
• při stanovování celkové koncepce rozvoje území bylo je vycházeno z obecných zásad
ochrany přírody a krajiny (konkretizovaných v Plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast
Broumovsko na období 2013 – 2022).a konkrétních zásad vyplývajících ze zásad péče o
CHKO.
Pro postupné plnění těchto cílů se především:
- stanovuje urbanistická koncepce,
- navrhujeurčuje hlavní, přípustné, případně podmíněněé funkční přípustné využití nových
ploch s rozdílným způsobem využití a jejich uspořádání, včetně stanovení základní regulace,
- stanovují základní předpoklady a podmínky pro zkvalitnění životního prostředí v obci,
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- vymezují hranice zastavitelných ploch a ploch přestavby.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE
Přírodní hodnoty
ÚP vytváří optimální podmínky pro ochranu všech přírodních a krajinných hodnot
v území, které v zásadě respektuje a je s nimi koordinován., zároveň posiluje ekologickou
stabilitu území.
Ve spolupráci s orgány ochrany přírody Královéhradeckého kraje, Městského úřadu
v Broumově, Správou chráněné krajinné oblasti Broumovsko a Obecním úřadem Adršpach
je nutno chránit přírodní a krajinářské hodnoty a posilovat ekologickou stabilitu území.
Kulturní hodnoty
Je nutno chránitÚP vytváří podmínky pro ochranu kulturních hodnoty, zejména
nemovitéých kulturních památeky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
(ÚSKP) České republiky a akceptovat akceptuje celé území
obce jako území
s archeologickými nálezy.
Civilizační hodnoty
Historicky vzniklá prostorová kompozice sídel a komunikační síť je v ÚP respektována
a postupně bude doplňována využíváním vymezených ploch změn. Tyto plochy budou
využívány tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky při
vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí.
Na základě vyhodnocení územních a věcných souvislostí, přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot je vhodné vymezovat v území naučné stezky ke zvýšení povědomí
veřejnosti a pro zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu, a to především ve vazbě na
území sousedního města Teplice nad Metují.

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně včetně vymezení
ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ
URBANISTICKÉ
A VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

KOMPOZICE

Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídel bude zachována a dále rozvíjena
funkcemi bydlení, občanského vybavení a rekreace, výroby a skladování, a to v rozsahu
zobrazeném v grafické části ÚP. Tyto plochy jsou vymezeny převážně v úzké návaznosti na
ZÚ.
Stávající plochy smíšené obytné s venkovskou zástavbou jsou doplněny rozvojovými
záměry, které doplňují současně zastavěné územíZÚ nebo na něj bezprostředně navazují.
Jejich počet a velikost je podložena také rozborem sociodemografických podmínek
Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované, předpokládá se
rozvoj ve veřejné infrastruktuře, komerčních zařízeních malých a středních a tělovýchovných
a sportovních zařízeních.
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Stávající plochy staveb pro rodinnou rekreaci a se specifickým využitím je možno
považovat za stabilizované, rozvoj se předpokládá v plochách staveb pro rodinnou rekreaci,
a v plochách se specifickým využitím (pro agroturistiku).
Plochy areálů stávající zemědělské výroby a i ostatních výrobních i nevýrobních
podnikatelských subjektů, které jsou součástí ploch výroby a skladování, smíšených
obytných venkovských ploch a ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá
a střední jsou stabilizované. Navrhované jsou plochy pro rozvoj výroby a skladování – lehký
průmysl a zemědělská výroba a plochy pro rozvoj občanského vybavení – komerčních
zařízení malých a středních.
Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené v rámci
všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování.
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného
rozvoje území.
Plocha územních rezerv (pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední)
je navržena v části obce Dolní Adršpach, plochy přestavby jsou navrženy v obou částech
obce a navazují na zastavěné území nebo zastavitelné územíplochy.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití, včetně
zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo právní moci:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k.ú. Dolní Adršpach:
k.ú. Horní Adršpach:

Z16, Z18, Z19, Z21 až Z28, Z29, Z30, Z31, Z51, Z52, Z2/6,
Z2/8, Z2/9
Z1, Z3, Z4, Z5*, Z6 až Z8, Z9*, Z10 až Z15, Z53, Z1/1, Z2/2,
Z2/3, Z2/5 Z4/2, Z4/3

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z17, Z20, Z49, Z54,

– se specifickým využitím (RX)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z32,

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z33

– komerční zařízení malá a střední (OM)
k.ú. Dolní Adršpach

Z36, Z55

k.ú. Horní Adršpach

Z34, Z35

– tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
k.ú. Dolní Adršpach

Z37

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
k.ú. Horní Adršpach:

Z2/10
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Plochy dopravní infrastruktury
k.ú. Dolní Adršpach
k.ú. Horní Adršpach

– silniční (DS)

Z39 až Z41, Z43, Z44, Z4/1,
Z38
– železniční (DZ)

k.ú. Dolní Adršpach

Z45

Plochy technické infrastruktury
k.ú. Dolní Adršpach

– inženýrské sítě (TI)

Z46

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV);
k.ú. Dolní Adršpach:
k.ú. Horní Adršpach

P1, P2/1
P4/2

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k.ú. Dolní Adršpach:
k.ú. Horní Adršpach:

P5a, P5b, P6, P1/1
P2 až P4

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX)
k.ú. Dolní Adršpach:

P7

Plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS)
k.ú. Dolní Adršpach:

P8

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
k.ú. Dolní Adršpach:

Z48

Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS)
k.ú. Horní Adršpach:

Z47

– ochranná a izolační (ZO)
k.ú. Dolní Adršpach:
K12 až K14
k.ú. Horní Adršpach:
K9 až K11
Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
k.ú. Horní Adršpach:

Z1/2

VYMEZENÍ SYSTÉMU ÚZEMNÍCH REZERV
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
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k.ú. Dolní Adršpach:

R1

Do doby vymezení plochy změny nebude současné využití měněno způsobem, který
by znemožnil prověřované využití.
Podmínky využití: koordinace konkretizovaného způsobu využití se zájmy ochrany
přírody a krajiny.

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční síť
Územím jsou vedeny pouze silnice III. třídy, které jsou ve svých trasách plně
stabilizovány. Pouze u silnice III/30110 se navrhuje pro zlepšení bezpečnosti pěšího provozu
doplnění chybějících úseků chodníků mezi Horním a Dolním Adršpachem.
Síť ostatních veřejných komunikací
Nové obslužné komunikace navazují na stávající a budou realizovány vždy pouze
v souvislosti se zpřístupněním nově navrhovaných ploch zástavby.
Budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací
ke stávající i nově uvažované zástavbě, především jde o zkvalitnění jejich povrchů.
Odstavná a parkovací stání
Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo
vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení. Pro veřejnou
potřebu se vymezují nové plochy tohoto charakteru při silnici III/30110, a to naproti zámku,
rozšíření stávajících ploch se vymezuje v Dolním Adršpachu a při navrhované železniční
zastávce v Bučnici.
I.1.d.1.2) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Regionální trať č. 047 Teplice nad Metují – Trutnov s železniční stanicí Adršpach
a zastávkou Horní Adršpach je ve své trase plně stabilizována a u ní je pouze vymezena
plocha pro navrhovanou zastávku v prostoru Bučnice.

I.1.d.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Obec Adršpach má realizován obecní vodovod. Vodovodní síť je respektována.
Vydatnost zdrojů vody je dostatečná a je schopna pokrýt nárůst spotřeby vody se
stoprocentní zabezpečeností.
Stabilizované plochy i plochy změn budou zásobovány pitnou vodou ze stávající
vodovodní sítě a jejího rozšíření.
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Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno cisternami z jiného zdroje
a zvýšeným dovozem balené pitné vody.
Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu
bude i nadále u ploch stabilizovaných.
I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
V Horním Adršpachu je vybudována oddílná kanalizační síť. Splaškové odpadní vody
jsou kanalizací přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV. Tento systém bude nadále
zachován a rozvíjen.
V Dolním Adršpachu není je vybudována soustavná kanalizační síť a centrální ČOV.
Odpadní vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod a do bezodtokých
jímek. Vymezují se území s možností napojení na kanalizaci. a plocha centrální ČOV.
Zbývající odpadní vody, které nebude možné svést do kanalizace, budou
zneškodňovány v rekonstruovaných stávajících nepropustných jímkách na vyvážení, v nově
vybudovaných jímkách, ve stávajících septicích doplněných o zemní filtry a dále v domovních
ČOV, které budou mít vypouštění do recipientu s celoročním průtokem. Odpadní vody
z jímek a septiků budou odváženy k zneškodnění na ČOV Teplice nad Metují.
I.1.d.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, ELEKTROROZVODY
Zajištění výhledového příkonu
Zásobování řešeného území elektrickou energií zůstane i ve výhledu nezměněno
z TR 110/35 kV Police nad Metují systémem 35 kV odbočkami z vedení VN 310. Navrhovaný
rozvoj obce si vyžádá posílení transformačního výkonu, realizaci šesti elektrických stanic
35/0,4 kV. U některých stávajících elektrických stanic bude zvýšen instalovaný transformační
výkon.
Rozvod systému VN
Stávající systém řešený nadzemním vedením bude zachován a rozšiřován
dle potřeby odběru. K většímu rozšíření systému VN dojde pouze při realizaci VN přípojky
k výhledové stanici T2 v Dolním Adršpachu. Napojení ostatních navrhovaných TS na systém
VN je malého rozsahu. Vymezuje se trasa pro přeložení nadzemního elektrického vedení VN
v k.ú. Horní Adršpach.
I.1.d.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Rozvod plynu není v řešeném území realizován ani navrhován.
I.1.d.2.5) TELEKOMUNIKACE
Trasy kabelových telekomunikačních vedení budou respektovány.
I.1.d.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady bude nadále zachována. Komunální odpad je svážen
na řízené skládky mimo řešené území. Toxický a nebezpečný odpad je sbírán několikrát
ročně ve sběrných dnech. Tříděný odpad je sbírán do přistavených kontejnerů (sklo a plasty).
Systém skladování statkových hnojiv a hospodaření s nimi je třeba zabezpečit proti
průsakům do podzemních vod a splachům do vod povrchových.

42

Územní plán Adršpach – Odůvodnění Změny č. 4

I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu,
komerční zařízení malá a střední a plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení budou
respektovány.
Koncepce ÚP vymezuje plochy pro rozvoj občanského vybavení – veřejnou
infrastrukturu, komerční zařízení malá a střední a plochy pro tělovýchovná a sportovní
zařízení. V prostoru současného výstupu z areálu Adršpašských skal při soutoku
Adršpašského potoka a Metuje se připouští doplnění občanského vybavení – veřejné
infrastruktury. Rozvoj občanského vybavení je možný také v rámci ploch bydlení, smíšených
obytných venkovských, rekreace, výroby a skladování.

I.1.d.4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání,
vymezené platnou legislativou, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití vymezených v zastavěném území.
Jejich rozšíření je navrhováno v rámci vymezených
a samostatně v ploše veřejné zeleně v k.ú. Dolní Adršpach (Z48).
V této kapitole výše vymezené plochy budou
s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.

zastavitelných

využívány

ploch

v souladu

I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin ložisek
nerostných surovin, civilní ochrana a havarijní plánování, obrana
a bezpečnost státu
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH PRO ZMĚNY
V JEJÍM VYUŽITÍ
V území bude respektována oblast krajinného rázu 2 – Broumovsko, podoblast 2b –
Policko s mírně převažujícím typem lesozemědělské krajiny nad typem krajiny skalních
měst.
Při využití krajiny a nově navržených rozvojových ploch budou respektována měřítka
krajiny, jednotlivých staveb a dominant. Zároveň budou uchovány průhledy krajinou
a navržena rozptýlená zeleň pro členění zemědělské krajiny. Nebude navrženo nové
urbanizované území. Nové rozvojové plochy budou navazovat především na zastavěné
území.ZÚ.

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN
V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ
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Plochy vodní a vodohospodářské – plochy vodní a vodohospodářské (W)
Vodní toky a plochy budou udržovány v k.ú. Dolní a Horní Adršpach v přírodním
stavu. Všechny vodní toky a plochy budou pravidelně udržovány a čištěny.
V území se vymezují:
K1 až K3 plocha vodní a vodohospodářská (k.ú. Horní Adršpach)
V území se vymezují:
K4 až K8 plocha vodní a vodohospodářská (k.ú. Dolní Adršpach)
Plochy smíšené nezastavěného území – plochy smíšené nezastavěného území (NS)
Územní plán respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň, především na plochách
ostatní neplodné půdy.
V území se vymezují plochy (NS) charakteru přírodního a vodohospodářského (pv):
K15 plocha smíšená nezastavěného území (k.ú. Dolní Adršpach)
Plochy zemědělské – plochy zemědělské (NZ)
Územní plán považuje plochy zemědělské – strukturu zemědělského půdního fondu
(ZPF) za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje jen na zastavitelných plochách
a pro realizaci opatření ÚSES.
Plochy lesní – plochy lesní (NL)
Územní plán považuje lesní plochy – pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
za stabilizované a respektuje je.
Pro zalesnění se navrhují plochy:
K16 až K18 v k.ú. Dolní Adršpach
V této kapitole výše vymezené plochy budou využívány v souladu s podmínkami
stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.
Podmínky pro změny využití ploch
Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci pozemkových úprav
měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle
platných právních předpisů následujícím způsobem:
• z orné půdy na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
• ze zahrady na ornou půdu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
• z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
• z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
• z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu,
vodní plochu,
• pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné
půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí
lesa.
Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny územního plánu se souhlasem
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příslušného dotčeného orgánu:
• měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF,
• zřizovat na plochách ZPF a PUPFL drobné vodní plochy,
• pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě,
zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Prvky ÚSES – nadregionální biocentrum Adršpašské skály, regionální biocentrum
1637 Krupná hora, místní biocentra LBC 93/1, 94/2, 95/3, 96/4, 97/5, 100/8, 101/9, 102/11,
103/12, 104/13, 304/14, 324/10, osy nadregionálních biokoridorů K 28 MB, K 94 B, regionální
biokoridory RK H031, RK H032, místní biokoridory 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 jsou trvale
nezastavitelné plošnou zástavbou.
Na plochách prvků 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 včetně zneprůchodnění nebo přerušení kontinuity ÚSES, umísťování nových
staveb v biocentrech, neprůchodného oplocení nebo ohrazení, umísťování nových staveb
(kromě dopravní a technické infrastruktury vedené nejkratším možným směrem). Údržba
a opravy současné dopravní a technické infrastruktury se připouští. Při výsadbě a obnově
prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám,
nepřípustná je výsadba rychle rostoucích dřevin pro energetické využití.
Liniové plochy infrastruktury a veřejných staveb budou projektovány a umisťovány
tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Na skladebních prvcích
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. Veškeré zásahy
(včetně údržby) musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány
s příslušným orgánem ochrany přírody.
Části zastavěného území ležící v prvcích ÚSES nebudou oplocovány. Výjimku lze
udělit pouze pro oplocení ploch nezbytně nutných pro chov domácích zvířat, pěstování
zeleniny apod. Tato oplocení nesmí narušovat funkci dotčeného prvku ÚSES.

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru bude nadále
využívána hustá síť tras a stezek pro nemotoristickou nemotorovou dopravu, kterou je třeba
akceptovat a nadále rozvíjet.
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování biologické prostupnosti
bude zajištěno postupným dotvářením plné funkčnosti všech prvků ÚSES a pravidelnou péčí
o jednotlivé segmenty. Ve vodních tocích budou odstraňovány překážky bránící migraci.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Podél levostranného přítoku Adršpašského potoka v k.ú. Dolní Adršpach se vymezuje
plocha protierozních opatření (K15).
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OCHRANA PŘED POVODNĚMI
V území obce se vymezují další vodní plochy s cílem zdržení odtoku povrchových vod
a snížení povodňového nebezpečí na vodním toku Adršpašský potok a na jeho levostranných
a pravostranných přítocích. V k.ú. Horní Adršpach plochy K1 až K3 v k.ú. Dolní Adršpach
plochy K4 až K8.

REKREACE
Stávající plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou součástí
ploch rekreace, ale i ploch smíšených obytných – venkovských, je možno považovat za
stabilizované. Nové plochy staveb pro rodinnou rekreaci jsou navrženy na plochách Z17, Z20
a Z49 (k.ú. Dolní Adršpach). Plocha rekreace se specifickým využitím (pro agroturistiku) je
navržena na ploše Z32 (k.ú. Dolní Adršpach). Rozvoj rodinné rekreace je možný také v rámci
ploch smíšených obytných venkovských.

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Plochy pro dobývání nerostů ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují, ani
nenavrhují.

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.

I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, případě podmíněně 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 Adršpach respektuje stávající členění území obce na plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývající celé řešené území.
ÚP Adršpach vymezuje tyto základní druhy plochy s rozdílným způsobem využití (kód
je uveden pouze, pokud jsou vymezovány plochy změn):
-

plochy bydlení – v bytových domech (BH),
plochy smíšené obytné – venkovské (SV),
plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI),
plochy rekreace – se specifickým využitím (RX),
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
(OM),
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-

-

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS),
plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX),
plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL),
plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),
plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),
plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ),
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),
plochy vodní a vodohospodářské – plochy vodní
a vodohospodářské (W),
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),
plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS),
plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO),
plochy smíšené nezastavěného území – plochy smíšené
nezastavěného území (NS) – charakteru přírodního
a vodohospodářského (pv),
plochy zemědělské – plochy zemědělské (NZ),
plochy lesní – plochy lesní (NL).

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 (je navržena budoucí změna využití –
Z=zastavitelná plocha, – P=plocha přestavby, – K=plocha změny
v krajině),

-

plochy územních rezerv (je navrženo územní hájení
uvažovaný způsob využití – R).

pro

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Plochy bydlení – v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
- bydlení v bytových domech.
Přípustné využití:
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva,
obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování,
služby),
- zeleň,
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
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Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 50 %,
- výšková hladina zástavby – max. 18 m.
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech,
- rodinná rekreace.
Přípustné využití:
- bydlení v bytových domech v části Horní Adršpach,
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva,
obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování,
služby),
- zeleň,
- vodní plochy,
- veřejná prostranství; u zastavitelných ploch větších než 2 ha
v rozsahu min. 10 %.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- v ploše Z2/5 hlavní a přípustné využití za podmínky, že stavby
nebudou umísťovány v prostoru nivy vodního toku.
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %,
- výšková hladina zástavby – max. 12,5 m.
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
- individuální rodinná rekreace.
Přípustné využití:
- bydlení v rodinných domech,
- občanské vybavení (přechodné ubytování, tělovýchova a sport),
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30 %,
- výšková hladina zástavby – max. 9 m, v ploše Z20 se připouští
pouze rozvolněná jednopodlažní zástavba.
Další podmínky využití:
- v plochách zasahujících do ochranného pásma dráhy budou
stavby umísťovány v souladu s podmínkami příslušného
drážního úřadu.
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Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX)
Hlavní využití:
- rekreace charakteru agroturistiky.
Přípustné využití:
- zájmový extenzivní chov zvířectva v přírodních podmínkách,
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- občanské vybavení (vzdělání a výchova, zdravotní služby,
obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování,
služby),
- zeleň,
- vodní plochy.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30 %,
- výšková hladina zástavby – max. 9 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (vzdělávání
a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby,
kultura, ochrana obyvatelstva a veřejná správa).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (obchodní prodej, tělovýchova a sport,
ubytování, stravování, služby),
- bydlení v rámci staveb hlavního využití,
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- zeleň,
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %, v plochách
změn max. 40 %,
- výšková hladina zástavby – max. 12,5 m.
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
Hlavní využití:
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občanské vybavení komerčního charakteru (obchodní prodej,
ubytování, stravování, služby, v ploše Z36 pouze ubytování
a stravování).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (kultura, tělovýchova a sport),
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- bydlení v rámci staveb hlavního využití,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- výroba a skladování v ploše P1/1 pod podmínkou, že v dalších
stupních projektové dokumentace bude prokázáno nenarušení
užívání staveb a zařízení v jejím okolí a nesnížení kvality
prostředí souvisejícího území provozem navrhovaným v ploše
P1/1, a že pro tento provoz budou zajištěny dostatečné zdroje
požární vody a kapacitní příjezd pro vozidla požární techniky.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %, v plochách
změn max. 40 %, v ploše P1/1 max. 30 %,
- výšková hladina zástavby – max. 12,5 m, v ploše P1/1 max.
9 m.
-

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (tělovýchova a sport).
Přípustné využití:
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby,
kultura, obchodní prodej, stravování, služby),
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné, dopravní
a technické infrastruktury,
- zeleň,
- rekreační vodní plochy.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 10 %,
- výšková hladina zástavby – max. 9 m, v ploše Z37 a sousední
ploše stabilizované nepřipustit nadzemní stavby, které by svým
hmotovým řešením narušily výhledy na Skalní město.
Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (zdravotní služby, lázeňství).
Přípustné využití:
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občanské vybavení (vzdělávání a výchova, kultura, obchodní
prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby),
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- bydlení v rámci staveb hlavního využití,
- zeleň,
- vodní plochy.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %,
- výšková hladina zástavby – max. 10,5 m.
-

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
Hlavní využití:
- výroba a skladování, jejíž negativní vliv nad mez pro sousední
plochy přípustnou nepřekračuje hranici vymezené plochy.
Přípustné využití:
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby),
- bydlení v rámci staveb hlavního využití,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 95 %,
- výšková hladina zástavby – zachovat současnou hladinu staveb.
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
- zemědělská výroba a skladování.
Přípustné využití:
- výroba a skladování, jejichž negativní vliv nad mez přípustnou pro
sousední plochy smíšené obytné venkovské nepřekračuje hranici
vymezené plochy,
- občanské vybavení (obchodní prodej, služby),
- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
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- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %,
- výšková hladina zástavby – zachovat současnou hladinu staveb.
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Hlavní využití:
- silniční doprava na pozemcích silnic III. třídy, místních a ostatních
komunikací,
- ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy),
chodníky.
Přípustné využití:
- občanské
vybavení – veřejná
infrastruktura
v prostoru
současného výstupu z areálu Adršpašských skal při soutoku
Adršpašského potoka a Metuje,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- zeleň,
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ)
Hlavní využití:
- železniční doprava.
Přípustné využití:
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,
- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby),
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním,
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání ploch změn:
- nejsou stanoveny.
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
Hlavní využití:
- technická infrastruktura.
Přípustné využití:
- dopravní infrastruktura související s hlavním využitím,
- zeleň.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
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Plochy vodní a vodohospodářské – plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
- vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů
v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod),
- protipovodňová a protierozní ochrana území.
Přípustné využití:
- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- založení prvků územního systému ekologické stability.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Hlavní využití:
- veřejně přístupná zeleň.
Přípustné využití:
- zpevněné plochy, vodní plochy, parkové úpravy,
- občanské vybavení (tělovýchova a sport),
- prvky drobné architektury a mobiliář pro relaxaci,
- stavby dopravní a technické infrastruktury související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 10 %,
- výšková hladina zástavby – max. 5 m.
Plochy zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS)
Hlavní využití:
- zeleň s omezeným přístupem veřejnosti.
Přípustné využití:
- zahrádkářství a chovatelství,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- vodní plochy.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 5 %,
- výšková hladina zástavby – max. 5 m.
Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
Hlavní využití:
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- ochranná a izolační zeleň.
Přípustné využití:
- zpevněné plochy, vodní plochy,
- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Podmínky prostorového uspořádání:
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 10 %,
- výšková hladina zástavby – není stanovena.
Plochy smíšené nezastavěného území – smíšené nezastavěného území (NS) –
charakteru přírodního a vodohospodářského (pv)
Hlavní využití:
- protierozní a protipovodňová ochrana,
- krajinářské využití.
Přípustné využití:
- vodní plochy,
- zeleň,
- liniové stavby technické infrastruktury,
- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
- prvky územního systému ekologické stability.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy zemědělské – plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
- obhospodařování zemědělského půdního fondu.
Přípustné využití:
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura v prostoru
současného výstupu z areálu Adršpašských skal při soutoku
Adršpašského potoka a Metuje,
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů
ekologické stability,
- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení
§ 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF,
- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
- prvky územního systému ekologické stability.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním,
přípustným a podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- zalesnění pozemků,
- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (turistické a cyklistické stezky, informační
systémy, odpočívadla),
- protierozní opatření,
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- veřejná dopravní a technická infrastruktura,
- účelové komunikace.
Další podmínky využití:
- podmíněně přípustné využití může být uskutečněno
v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu
ochrany ZPF. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě
nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Plochy lesní – plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
- plnění funkcí lesa.
Přípustné využití:
- liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím,
- stavby
technické
infrastruktury
související
s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- prvky územního systému ekologické stability,
- protierozní opatření,
- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (turistické a cyklistické stezky, informační
systémy a odpočívadla).
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno.
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny.
Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
ÚP plochy tohoto charakteru nestanovuje.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Pro zachování krajinného rázu oblasti Broumovsko, podoblasti Policko, je třeba
zachovat charakter a strukturu lesozemědělského typu krajiny a typu skalních měst.
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují
tyto podmínky:
■ při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici sídel s tím, že
výšková hladina zástavby nesmí narušit krajinný ráz,
■ do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území,
harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění,
■ inženýrské sítě umísťovat přednostně pod zem,
■ při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních
výhledů a průhledů,
■ při realizaci staveb používat prostředky a technologie snižující negativní vliv na
jednotlivé složky životního prostředí,
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■

realizaci staveb a opatření směrovat do období, které snižuje rizika střetu
s předmětem ochrany chráněného území.

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
Pro dotčené území se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření, stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranstvía veřejně prospěšných opatření, 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 § 8 katastrálního zákona
Pro dotčené území se nevymezují žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejněá
prospěšná opatřeníprostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I.1.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.
6 stavebního zákona
ÚP nestanovuje kompenzační opatření.

I.1.j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
ÚP vymezuje plochu územní rezervy pro způsob využití:
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k.ú. Dolní Adršpach:

R1

Do doby vymezení plochy změny nebude současné využití měněno způsobem, který
by znemožnil prověřované využití.
Podmínky využití: koordinace konkretizovaného způsobu využití se zájmy ochrany
přírody a krajiny.
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I.1.ik) Údaje o pPočetu listů územního plánu a početu výkresů
k němu připojené grafické části
Textová část návrhu ÚP má celkem 12 xx listůoboustranně tištěného textu.
Grafická část obsahuje 3 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres
I.2.b.2. Výkres technické infrastruktury

1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000.

II.1.q) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (zpracováno
pořizovatelem)
Zpracováno viz samostatná Příloha č. 1 ke kapitole II.1.q)

II.1.r) Vyhodnocení připomínek (zpracováno pořizovatelem)
Zpracováno viz samostatná Příloha č. 2 ke kapitole II.1.r)
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Seznam zkratek a symbolů
AOPK
a.s.
BPEJ
ČKA
ČOV
CHKO
EVL
KHS KHK
KN
k.ú.
KÚ KHK
LBC
MO ČR
MMR
MŽP
ORP
PHM
PO
PUPFL
PÚR ČR
RD
RK
Sb.
SMD

TR
TS
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VVN
ZPF
ZS
ZÚ
ZÚR KHK
ŽP

agentura ochrany přírody a krajiny
akciová společnost
bonitovaná půdně ekologická jednotka
Česká komora architektů
čistírna odpadních vod
chráněná krajinná oblast
evropsky významná lokalita
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
katastr nemovitostí
katastrální území
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
místní (lokální) biocentrum
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
obec s rozšířenou působností
pohonné hmoty a maziva
ptačí oblast
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2
a3
rodinný dům
regionální biokoridor
sbírka zákonů
Společné metodické doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“,
srpen 2013
transformovna 110/35 kV
elektrická stanice pro transformaci VN/NN
Územně analytické podklady ORP Broumov – aktualizace 2016
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
základnová stanice
zastavěné území
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění
Aktualizace č. 1 a č. 2
životní prostředí
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Poučení
Proti Změně č. 4 Územního plánu Adršpach vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

……………………………………..

…………………………………………
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Příloha č. 1 ke kapitole Il.1.q): ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH uplatněných k návrhu Změny č. 4
Územního plánu Adršpach po veřejném projednání

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Námitky uplatněné k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach
v rámci veřejného projednání
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování jako orgán územního
plánování (dále jen „pořizovatel") příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon") předkládá návrh „Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu po veřejném projednání“.
Pro pořízení návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu zkráceným postupem bylo použito
§ 55a a § 55b stavebního zákona a dle § 55b odst. 7 stavebního zákona se při pořizování a vydání
územního plánu zkráceným postupem postupuje obdobně též podle § 53, § 54 a § 55 odst. 4 a 5
stavebního zákona.
Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti
mohli uplatnit své námitky, ve kterých musela být uvedena námitka, odůvodnění námitky, údaje
podle katastru nemovitostí, dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona je uloženo pořizovateli, aby ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 4 a zajistil adekvátní řešení
připomínek dotčených orgánů a připomínek dalších účastníků řízení. Předkládané rozhodnutí o
námitkách bylo zpracováno v souladu s § 68 zákona č. 550/2004Sb., správní řád (dále jen “správní
řád“), vypracováno a schválením se stává součástí Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu vydané
opatřením obecné povahy.
Pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě do 7 dnů od konání veřejného projednání, tj. do 19.03.2020
ode dne konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach,
které se uskutečnilo 12. 3. 2020 od 10.00 hod. na Obecním úřadě v Adršpachu celkem 2 námitky
k návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpach od podatelů ve smyslu §52 odst. 2 stavebního zákona,
které dokládáme v Příloze č. 1 Odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Adršpach.
Zpracování rozhodnutí o jednotlivých námitkách včetně údajů o podatelích námitek:

Námitka č. 1:
Podatel námitky: Lukáš Krecbach, nar. 18.07.1975
Adresa: Dolní Adršpach 120, 549 57 Adršpach
Podáno dne: 04.03.2020
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Příloha č. 1 ke kapitole Il.1.q): ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH uplatněných k návrhu Změny č. 4
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Údaje o vlastnických právech a vymezení území dotčeného námitkou: pozemková parcela č. 397/6,
397/7, 397/8, 397/3; stavební parcela číslo 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189,
1190, LV 227, k. ú. Dolní Adršpach
Předmět změny: návrhová plocha přestavby P4/1
Text námitky:
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Příloha č. 1 ke kapitole Il.1.q): ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH uplatněných k návrhu Změny č. 4
Územního plánu Adršpach po veřejném projednání
Rozhodnutí o námitce č. 1:
Výrok: Námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
Námitka obsahuje po věcné i formální stránce podstatné náležitosti (identifikace podatele,
jeho vlastnická práva, obsah námitky i odůvodnění podání námitky). Ve smyslu ustanovení
§ 37 odst. 2 správního řádu proběhlo podání písemně na podatelně pořizovatele a obsahovalo
veškeré potřebné informace o podateli. Podatel byl identifikován jako fyzická osoba podle uvedených
údajů, i když k podání připojil razítko, které naznačuje podání související s jeho podnikatelskou
činností. Námitka byla podána dne 04.03.2020 v zákonné lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného
projednání. Podání bylo provedeno v souladu se zákonem. Uvedený podatel splňuje náležitosti
podatele námitky ve smyslu § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, protože byl identifikován jako vlastník uvedený
na Listu vlastnictví 227 v katastrální území Dolní Adršpach [600059], kterého se předmětná Změna
č. 4 Územního plánu Adršpachu týká. Dílčí návrh změny, který je předmětem podané námitky,
byl podán podatelem jako navrhovatelem dílčí změny dne 03.03.2016. Podnět této dílčí změny
podatel přímo inicioval a požadoval. V případě, že bude tato navrhovaná změna vypuštěna,
tak ovlivní pouze vlastnická práva podatele/navrhovatele změny a nekrátí na právech jiné vlastníky
nemovitostí v katastrálním území Dolního Adršpachu. Pokud bude zachována stávající plocha
s rozdílným způsobem využití na výše uvedených předmětných pozemcích, tak nebude ovlivněn
obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území ve smyslu § 18 odst. 2
stavebního zákona, protože se dotkne pouze soukromých práv podatele a veřejné zájmy zůstanou
stávajícím stavem zachovány beze změny. Stávajícím stavem je myšlena stabilizovaná plocha
občanského vybavení – se specifickým využitím, který byl prověřen při projednávání původního
právního stavu Územního plánu Adršpach a pozdější změny č. 1 a změny č. 2 z hlediska dodržení
veřejných zájmů a podmínek udržitelného rozvoje a nevzniknul zde důvod s tímto stávajícím využitím
a podmínkami prostorového uspořádání nesouhlasit. Proto lze námitku akceptovat a vyhovět
ji vypuštěním navržené plochy přestavby P4/1 z probíhající Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu.

Poučení účastníka:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad, tedy podat řádný opravný prostředek.

Námitka č. 2:
Podatel námitky: (1) Petr Blahna, nar. 22.05.1950; (2) Ivana Drličková, nar. 13.05.1966
Adresa: 1) Mánesova 37, Kryblice, 541 01 Trutnov; (2) Prokopa Holého 439, Horní Předměstí,
541 01 Trutnov
Podáno dne: 09.03.2020
Údaje o vlastnických právech a vymezení území dotčeného námitkou: pozemková parcela č. 519/1
na LV 211, k. ú. Dolní Adršpach
Předmět změny: pozemková parcela č. 519/1 v k. ú. Dolní Adršpach
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Text námitky:
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Rozhodnutí o námitce č. 2:
Výrok: Námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Námitka obsahuje po věcné i formální stránce podstatné náležitosti (identifikace podatele, obsah
námitky i odůvodnění podání námitky). Námitka byla podána dne 09.03.2020 v zákonné lhůtě nejdéle
do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Uvedení podatelé ale nesplňují náležitosti podatele námitky
ve smyslu § 52 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Podatelé (vlastníci), uvedení na listu
vlastnictví 211, v katastrálním území Dolní Adršpach [600059], nevlastní pozemkovou parcelu
dotčenou jakoukoliv jednotlivou navrženou parciální změnou obsaženou ve Změně č. 4 v Územním
plánu Adršpachu a výše zmíněná stabilizace se netýká pozemkové parcely číslo 519/1 v katastrálním
území Dolní Adršpach. Rovněž se stabilizace nedotýká vlastnických nebo jiných věcných práv
podatelů ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jak podatelé naznačují v odůvodnění
námitky. Navrhovaná stabilizace, stejně jako ostatní navržené stabilizace dříve zastavitelných ploch
v řešeném území, vychází z údajů v katastru nemovitostí, zveřejněného na veřejně přístupných
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webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí. Urbanista a architekt při zpracování nového územního plánu nebo změny územního
plánu navrhne na základě analýzy údajů digitální katastrální mapy (DKM), zejména na základě analýzy
druhu pozemku a způsobu využití pozemku u zastavitelných ploch jejich stabilizaci a nebo ponechání
v zastavitelném stavu. Tento proces souvisí se zákonnou aktualizací zastavěného území při změně
územního plánu, která vyplývá z § 58 odst. 3 stavebního zákona. Pokud je zjištěno, že mají pozemkové
parcely druh pozemku a způsob využití shodný s účelem a způsobem využití, pro který byly vymezeny
jako zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití, tak se automaticky stabilizují a pro tento úkon
není nutný podnět navrhovatele ve smyslu § 46 nebo § 55 odst. 2 stavebního zákona,
jak se v odůvodnění námitky domnívají podatelé. Stabilizace nedeterminuje vývoj v území,
protože návrhem změny územního plánu lze vždy usilovat o přestavbu stávající plochy na jinou
vhodnější plochu s rozdílným způsobem využití, která má nastavenou vyšší hladinu intenzity
zastavění stavebního pozemku a je zde hlavním nebo přípustným využitím umožněn záměr
stavebníka.
Navržená stabilizace části původně zastavitelné plochy Z39 neovlivňuje věcná práva a možnosti
zastavění jednotlivých majetkově oddělených zbývajících parcel na zastavitelné ploše Z39,
protože stabilizací ploch se regulace a podmínky prostorového využití pro pozemkovou parcelu číslo
519/1 v k. ú. Dolní Adršpach ve vlastnictví podatelů nemění. Pravidla, popsaná v podmínkách
prostorového uspořádání pro Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS),
se při dělení pozemků nebo prodeji oddělené části pozemku do odlišného vlastnictví vztahují stále
na každou jednotlivou parcelu a platí stejně jako platila před stabilizací sousedních parcel,
od kterých se oddělila. Uvádíme jako příklad přímo posouzení záměru na pozemkové parcele číslo
519/1 v k. ú. Dolní Adršpach, kdy bylo pravomocné Rozhodnutí o umístění stavby
čj.1578/2017/Vyst.UR-06/Kč vydané dne 24.09.2018 Městským úřad Teplice nad Metují, odborem
výstavby; zrušeno na základě Rozhodnutí příslušného správního orgánu č. j. KUKHK1072/UP/2019/BK vydaného dne 04.03.2019 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem
územního plánování a stavebního řádu. Z Rozhodnutí o zrušení vyplývá, že výpočet intenzity
zastavění stavebního pozemku se tedy rozumí poměr mezi stavebně Zpevněnou částí plochy (stavba
hlavní, Stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky, apod.) a části plochy ponechané
v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady, apod.), jak bylo uvedeno na str. 19 v Odůvodnění
Změny č. 2 Územního plánu Adršpachu. Pokud podatelé požadují konkrétní koncepční řešení
podmínek prostorového uspořádání nebo změnu navrženého využití pro plochu Z39, která obsahuje
i pozemkovou parcelu číslo 519/1 v k. ú. Dolní Adršpach, tak mohla být podána připomínka
a formulována s konkrétními požadavky na úpravu nastavené regulace. Nicméně takový zásah
do regulace těchto ploch s rozdílným způsobem využití, zejména pal zastavitelné plochy Z39
by vyžadoval projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny a dalšími dotčenými orgány chránícími
veřejné zájmy ošetřené zvláštními právními předpisy. případně Tato námitka se domáhá
přenastavení podmínek prostorového uspořádání, které nejsou primárně nastavené
pro zastavitelnou plochu Z39, ale pro veškeré zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), tedy i s plochami hřiště
v k. ú. Horní Adršpach a nastavení míry využití (zastavění), ve Změně č. 2 Územního plánu Adršpachu
definované jako intenzita zastavění stavebního pozemku, souviselo s umístěním těchto ploch
v atraktivních lokalitách a jejich ochraně před intenzivní zástavbou vícepodlažními stavbami,
které by mohly významně negativně ovlivnit svým objemovým vzhledem stávající charakter území ,
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který zachovává významné plochy částečně přirozené a umělé zeleně v centrální části k. ú. Dolní
Adršpach a v okolí významného regionálního zaměstnavatele v k. ú. Horní Adršpach. Zrušení
stabilizace by nic neměnilo na právech podatelů a na podmínkách, které by musely dodržet
při navržení jakéhokoliv stavebního záměru na pozemkové parcele číslo 519/1 v k. ú. Dolní Adršpach.
Pro ověření byla dodatečně prověřena vlastnická práva podatelů. List vlastnictví 211 v k. ú. Dolní
Adršpach obsahuje pouze pozemek parcelní číslo 519/1 v k. ú. Dolní Adršpach. Rovněž není
pořizovateli ani Obci Adršpach známo, že by podatelé vlastnili jiné parcely, které by mohli být
případně dotčeny navrhovanou Změnou č. 4 Územního plánu Adršpachu, aby se prokázalo zákonné
oprávnění podat námitku ve lhůtě po veřejném projednání. Z těchto důvodů nelze považovat
podatelé ani námitku za oprávněně uplatněnou ve smyslu § 52 odst. 2 stavebního zákona. Dále nelze
námitce vyhovět, protože požaduje v rámci veřejného projednání změnu podmínek prostorového
určení, které jinak významně regulují rozvoj v lokalitě v souladu s veřejným zájmem hájeným zejména
orgánem ochrany přírody a krajiny a bez opakovaného projednání by takové přenastavení územních
podmínek bylo nepřijatelné. Z výše uvedeného odůvodnění vyplynulo, že stabilizace nemění územní
podmínky pro výstavbu podatelů (stavebníků), takže uvažované vypuštění stabilizace části
zastavitelné plochy Z39 ze Změny č. 4 Územního plánu Adršpach, jejíž vypuštění podatelé výslovně
nenavrhovali, musí mít totožný efekt a proto se ani tomuto řešení námitky nevyhovuje.

Poučení účastníka:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad, tedy podat řádný opravný prostředek.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
K NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADRŠPACHU
PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
ADRŠPACH PŘI VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ DLE § 52 ODST. 3)
ZÁK Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování jako orgán územního
plánování (dále jen "pořizovatel") příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") předkládá „Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4
Územního plánu Adršpachu po veřejném projednání“.
Pro pořízení návrhu Změny č. 4 Územního plánu Adršpachu zkráceným postupem bylo použito
§ 55a a § 55b zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
Dle § 55b odst. 7 stavebního zákona se při pořizování a vydání územního plánu zkráceným postupem
postupuje obdobně podle § 53, § 54 a § 55 odst. 4 a 5 stavebního zákona.
§53 odst. 1 stavebního zákona ukládá pořizovateli ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit
výsledky projednání návrhu Změny č. 4 a zajistit adekvátní řešení připomínek dotčených orgánů
a připomínek dalších účastníků řízení.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 4 – Územního plánu Adršpach se konalo dne 12.03.2020
od 10.00 hod. na Obecním úřadě v Adršpachu.
Pořizovatel obdržel v zákonné lhůtě celkem 2 připomínky k návrhu Změny č. 4 od dotčené osoby
a oprávněného investora ve smyslu §52 odst. 2 stavebního zákona, které dokládáme
k tomuto dokumentu.

Připomínka č. 1:
Podatel: GasNet, s.r.o.; IČO: 27295567
Adresa: Klišská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem
Podáno dne: 28.02.2020
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Text připomínky:

Vyhodnocení: Připomínka je akceptována
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Odůvodnění:
Připomínka obsahuje vyjádření oprávněného investora ve smyslu § 23a stavebního zákona,
který uvádí, že předložený není dotčen plynárenským zařízením v jeho správě. Připomínka
neobsahuje formulaci námitky ani připomínky, ke které by měl pořizovatel nebo určený zastupitel
přihlédnout a proto se pořizovatel připomínkou dále nezabýval.

Připomínka č. 2:
Podatel: Václav Rosecký; nar. 21.09.1947
Adresa: Dolní Adršpach 29, 549 57 Adršpach
Podáno dne: 11.03.2020
Text připomínky:
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Vyhodnocení: Připomínka není akceptována
Odůvodnění: Návrhy podatele byly v procesu pořizování Změny č. 3 Územního plánu Adršpach
zařazeny do původního schváleného zadání Změny č. 3 Územního plánu Adršpach. Na základě
pochybení v procesu pořizování bylo pořizovatelem doporučeno Zastupitelstvu obce Adršpach
pořizování Změny č. 3 ukončit. Podatel připomínky nebyl v následující Změně č. 4 pořizované
zkráceným postupem opomenut a byl zařazen na základě návrhů zařazených k původní změně č. 3
do návrhu obsahu probíhající Změny č. 4. Tento návrh byl na základě § 55a odst. 2 písm. d) a e)
předložen dotčeným orgánům. Tyto stanoviska zajistil pořizovatel vzhledem k urychlení procesu
pořizování. Ve stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny (Agentura pro ochranu
přírody a krajiny České republiky – oddělení Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská
59, 549 54 Police nad Metují) č. j. 01172/VC/19 se píše: „V souvislosti s ochranou dochované hodnoty
krajinného rázu a urbanistické struktury sídla požadujeme prověřit vymezenou plochu územní rezervy
R1 a přilehlou plochu zeleně, ochrannou a izolační (záměry č. 3 a č. 4). Doporučujeme zabývat
se zmenšením rozsahu vymezení nebo návrhem na celkové vypuštění plochy.“ Dále bylo ve smyslu
§45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
napsáno, že „Významný vliv na ptačí oblast a evropsky významné lokality, ve kterých je příslušným
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orgánem ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko nelze dle ust. §45i odst. 1 zákona v případě předmětného Návrhu obsahu Změny č. 4
územního plánu obce Adršpach vyloučit.“ V odůvodnění je mimo jiné uvedeno, že „Z předložených
podkladů vyplývá, že by v rámci připravované změny územně plánovací dokumentace měly být
navrhovány záměry (záměry č. 3 a č. 4), které by mohly mít negativní vliv na příznivý stav předmětů
ochrany a celistvost evropsky významné lokality Metuje-Dřevíč (CZ0523280)“. Stanovisko č. j. KUKHK9485/ZP/2019 příslušného krajského úřadu (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) vydaného v souladu se zákonem č. 100/2001Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“), uvádí, že „návrh změny č. 4 územního plánu
Adršpach je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA“.
Kvůli záměrům aktivace územní rezervy R1 pro plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá
a střední a na pozemkové parcele č. 641/2 v k. ú. Dolní Adršpach a změně plochy s rozdílným
způsobem využití - plocha zeleně – ochranná a izolační odpovídající pozemkové parcele č. 548/2
v k. ú. Dolních Adršpach na plochu s rozdílným způsobem využití - plocha rekreace – stavby
pro rodinnou rekreaci, by bylo komplikované a zdlouhavé pořídit Změnu č. 4 zkráceným postupem,
protože by muselo být v souladu s § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody zpracováno variantní řešení
s kompenzačními opatřeními k eliminaci předpokládaného negativního vlivu na evropsky významnou
lokalitu a v souladu s § 10i zákona EIA by muselo být zpracováno Vyhodnocení vlivů změny č. 4
Územního plánu Adršpachu na životní prostředí. Pořizovatel informoval navrhovatele o těchto
skutečnostech a navrhnul mu, že ho může Obec zařadit do nadcházející změny, do které směřují
další návrhy, které je rovněž nutné posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí a bude u nich nutné
zpracovat rozbor udržitelného rozvoje území s kompenzačními opatřeními. Ušetřil by tím zvýšené
náklady na pořízení, které by v tomto případě vyvolaly pouze jeho návrhy. Navrhovatel
tyto infromace přijal. Dále pořizovatel doporučil navrhovateli, že má pro příští změnu návrh
více konkretizovat a projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny, aby bylo snazší jeho projednání.
Navrhovatel byl s tímto postupem srozuměn. Pořizovatel proto předložil zastupitelstvu obce Obsah
změny č. 4 Územního plánu Adršpachu bez těchto záměrů a návrh obsahující tyto záměry s tím, že
upozornil zastupitele, že pokud budou v Obsahu výše uvedené návrhy, tak může být pořízení výrazně
dražší a lze předpokládat i větší časovou náročnost. Zastupitelstvo rozhodlo o znění Obsahu
změny č. 4 Územního plánu Adršpachu bez návrhů od podatele připomínky. Zároveň zastupitelstvo
obce podatele informovalo, že jeho záměry budou do příští změny územního plánu zařazeny, protože
budou obsahovat i jiné záměry, které budou také vyžadovat zpracování vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a návrh kompenzačních opatření.
Návrh na pozemkové parcela č. 538/5 v k. ú. Dolní Adršpach nebyl součástí zadání Změny č. 3
Územního plánu Adršpach a nebyl součástí navrženého ani schváleného Obsahu Změny č. 4
Územního plánu Adršpach. Pořízení této dílčí změny územního plánu bude zastupitelstvo obce
teprve projednávat. Uvedené záměry nebyly zařazeny do Obsahu Změny č. 4 Územního plánu
Adršpach a nemohou být ještě projednány a zařazeny do změny v rámci veřejného projednání.
Z podaných připomínek nevyplývají žádné úpravy Změny č. 4 Územního plánu Adršpach, které by bylo
nutné zapracovat a doplnit, protože jim bylo při vyhodnocení připomínek vyhověno.
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