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[a1] ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LHOTY U 

POTŠTEJNA – TEXTOVÁ ČÁST 

(1) Změna č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna (dále též jen „Změna č. 2“) mění Územní plán Lhoty u Potštejna, 

vydaný Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna dne 16.12.2011 s nabytím účinnosti ke dni 31.12.2011, ve znění 
Změny č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna vydané Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna s nabytím účinnosti dne 
28.4.2015 takto: 

(1.1) V kapitole“1. Vymezení zastavěného území“: 

 ve větě „Zastavěné území je v územním plánu Lhoty u Potštejna vymezeno k datu 30.6.2014.“ ruší text: 

„30.6.2014“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„4.3.2022“ 

(1.2) V kapitole“2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot“ v podkapitole „2.3.1. Hodnoty urbanistické“: 

 v odrážce „významné poutní místo Homol s dominantou kostela Panny Marie Bolestné (stavební dominanta) a s 
kamenným schodištěm – areál unikátní národní kulturní památky“ doplňuje za slovo „unikátní“ text: 

„národní“ 

(1.3) V kapitole“3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“ v podkapitole „3.1. Urbanistická koncepce“: 

 ruší v části „Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)“ text: 

„obě hlavní sídla“   

 a doplňuje text: 

„zastavěné území a systém veřejné infrastruktury“ 

 a dále v téže části ruší text: 

„Z2“   

 a doplňuje text: 

„Z13“ 

 a dále v téže části ruší text: 

„a plochy Z9 a Z12 v Malé Lhotě.“ 

 doplňuje v části „Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)“ text: 

„a plocha pro optimalizaci místní komunikace pro obsluhu sídla Velká Lhota (Z14).“ 

 ruší v části „Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)“ text: 

„Z5 pro realizaci“ 

 ruší v části „Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)“ text: 

„, územním plánem je umožněno jeho rozšíření v zastavitelné ploše Z8“ 

 ruší v části „Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ)“ text: 

„s navazující zastavitelnou plochou Z10“ 

(1.4) V kapitole“3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“ v podkapitole „3.2. Vymezení systému sídelní zeleně“: 

 ruší v části „Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)“ text: 

„rozsáhlou zastavitelnou plochu Z9.“ 

 a doplňuje text: 

„plochu územní rezervy pro smíšené bydlení (R5).“ 
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(1.5) V kapitole“3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“ v podkapitole „3.3. Vymezení zastavitelných ploch“: 

 ruší v tabulce řádky: 

Z2 
smíšené obytné – venkovské 

(SV) 
- 

Z5 

technická infrastruktura – 

plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady (TO) 

- plocha pro realizaci sběrného dvora 

Z8 
výroba a skladování – lehký 

průmysl (VL) - plocha rozšíření stávajícího areálu (pily) 

Z9 
smíšené obytné – venkovské 

(SV) 
- prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování 

Z10 
výroba a skladování – 

zemědělská výroba (VZ) - plocha rozšíření stávající zemědělské výroby 

Z12 
smíšené obytné – venkovské 

(SV) 
- 

 a doplňuje v tabulce řádky: 

Z13 
smíšené obytné – venkovské 

(SV) 
- prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování 

Z14 
dopravní infrastruktura – silniční 

(DS) 
- 

(1.6) V kapitole“4. Koncepce veřejné infrastruktury“ v podkapitole „4.3.1. Doprava silniční“: 

 mění ve větě “V rámci koncepce dopravní infrastruktury je v územním plánu vymezena následující zastavitelná 
plocha“ slova „je“; „vymezena“; „zastavitelná“; „plocha“ na slova: 

„jsou“; „vymezeny“; „zastavitelné“; „plochy“ 

 doplňuje řádek tabulky: 

Z14 
dopravní infrastruktura – silniční 

(DS) 
- 

(1.7) V kapitole“4. Koncepce veřejné infrastruktury“ v podkapitole „4.4.6. Nakládání s odpady“: 

 ruší ve větě „V územním plánu je vymezena plocha pro umístění sběrného dvora – zastavitelná plocha Z5 (technická 
infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady).“ části: 

„pro umístění“ 

a 

„– zastavitelná plocha Z5 (technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady)“ 

(1.8) V kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“: 

 doplňuje v části „Smíšené obytné – venkovské (SV)“, do podmínek prostorového uspořádání odrážku: 

„- hlavní stavby a změny hlavních staveb budou respektovat dominantní typ zastřešení – sedlová, valbová či 
polovalbová střecha“ 

(1.9) V kapitole „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit“: 

 doplňuje v části „Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury“ text: 

„VD2 – optimalizace místní komunikace (Z14)“ 

 v tabulce v části „Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability“ ve druhém 
řádku a druhém sloupci text: 

„806/1“ 
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 a v téže buňce tabulky doplňuje text: 

„806/9“ 

 v tabulce v části „Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability“ ve třetím 
řádku a druhém sloupci text: 

„poz.p.: 120/5“ 

 a v téže buňce tabulky doplňuje text: 

„poz. p.: 120/100, 135/18, 135/20, 120/91“ 

 v tabulce v části „Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability“ ve čtvrtém 
řádku a druhém sloupci text: 

„poz. p.: 931/2, 931/1, 120/1, 125, 120/5, 120/3, 120/48, 120/42, 931/9, 828, 115, 770, 625/1, 771, 627/2, 627/1, 

625/3, 631/2, 627/3, 631/1, 927/5, 927/1, 686, 586/1, 686/1, 586/19, 931/10, 584/4, 584/5, 568/25, 931/11, 931/10, 

568/24, 686/2, 584/3, 587/3, 580/1, 586/22, 839, 844, 931/5, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 556/6, 556/7, 

556/11, 556/8, 556/12, 551/2, 556/10, 551/21, 533, 931/3, 930, 514/1, 514/1, 586/8, 837, 575/2, 547, 843/1, 531/3, 

450, 528/1, 524/1, 438, 527, 436, 526, 458, 464, 459, 524/3, 463, 847, 490/1, 522/1, 408, 480, 490/2, 522/1, 496/1, 

408, 477/2, 408, 409, 411, 368, 855/7, 369, 376, 370, 857/1, 263/1, 618, 105/4, 105/3, 105/1, 107/9, 107/6, 107/2, 

923/6, 35/1, 923/7, 923/3, 256, 283, 257, 281, 284, 279, 280, 282/2, 274, 273, 271, 268, 263/2, 877, 933, 263/1, 

212/1, 189, 188“ 

 a v téže buňce tabulky doplňuje text: 

„BC11: 263/4 

BC 2: 263/1, 933/3 

BC 3: 876/1, 282/1, 283, 274, 287, 263/2, 280, 873, 268, 279, 260 

BC 4: 617/1, 105/4, 912, 625/1, 617/14, 771, 770/3, 618, 828, 869/5, 625/13, 625/17, 931/55, 770/1, 931/56, 

931/57, 931/59, 931/63, 931/68, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 107/19, 115/1, 

115/2, 105/20, 105/23, 105/24, 107/15, 115/4, 107/17, 19/6, 931/16, 931/26, 931/27, 931/63, 105/6, 105/7, 105/8, 

105/10, 105/11, 931/37, 115/2 

BC 5: 528/3, 438/1, 496/1, 528/1, 527, 436, 448/1, 596/29, 524/3, 847, 458, 473, 450, 463, 846/3, 439/1, 439/2, 

437/1, 437/2, 524/10, 438/3, 490/1, 522/1, 464, 461, 466, 468, 441/2, 451, 453/1, 483, 488, 522/2, 524/5, 524/6, 

524/7, 524/8, 524/9, 525 

LBK 1: 212/1, 188, 189 

LBK 2/3: 876/1, 263/2, 260, 261/2, 933/3 

LBK 3/4: 35/9, 256/3, 256/4, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 11/1, 256/6, 876/1, 256/13, 876/2, 36/2, 19/1, 105/4, 

35/1, 923/6, st. 39, 287, st. 41, 923/3, 942, 923/7, 14, 923/1, 34/2, 34/3, 32/3, 34/1, 256/5, 871/5, 105/20, 105/21, 

105/22, 260, 19/6, 105/5, 105/9, 105/11 

LBK 4: 263/4 

LBK 4/5: 556/2, 843/1, 846/3, 531/62, 531/64, 531/65, 556/2 

LBK 4/6: 625/9, 927/1, 586/22, 556/8, 931/7, st. 99, 676/2, 839, 556/6, 929, 934/2, 627/3, st. 78, 556/5, 686/2, 

631/1, 556/3, 686/1, 580/1, 556/1, 587/5, 842/1, 586/1, 635/1, 587/1, 686/3, 932/1, 514/1, 587/2, 627/1, 631/2, 

556/4, 584/1, 625/3, 551/2, 556/2, 586/8, 829/2, 930, 931/10, st. 76, 627/2, 556/10, 551/21, 556/7, 537, 535, 676/3, 

586/2, 625/10, 931/5, 533, 556/12, 584/13, 841, 931/70, 931/72, 931/74, 931/77, 586/32, 586/33, 586/34, 586/36, 

586/37, 586/38, 586/40, 586/41, 931/78, 931/79, 931/96, 931/97, 931/98, 931/99, 931/100, 931/101, 686/13, 

686/15, 931/80, 931/81, 931/82, 931/83, 931/84, 931/85, 931/86, 586/42, 586/43, 587/8, 844/1, 844/2, 931/87, 

931/88, 931/89, 931/90, 931/91, 931/92, 931/94, 931/95, 625/13, 625/14, 625/16, 627/4, 627/5, 627/6, 671, 931/61, 

931/62, 931/64, 931/68, 931/69, 931/14, 931/15, 931/17, 931/18, 931/19, 931/20, 931/21, 931/22, 931/23, 931/24, 

931/34, 551/32, 551/33, 551/51, 551/52, 551/53, 931/35, 580/6, 586/29, 586/30, st. 201, 933/3, 932/20, 556/2, 

770/3, 771 

LBK 4/A: 120/48, 120/5, 912, 931/1, 120/42, 931/9, 828, 120/44, 931/40, 931/41, 931/42, 931/43, 931/44, 931/45, 

931/46, 931/47, 931/76, 120/75, 931/12, 931/48, 931/49, 931/50, 931/51, 931/52, 931/53, 931/54, 931/55, 931/58, 

931/59, 931/38, 931/39, 931/68, 120/97, 120/98, 120/99, 120/100, 120/102, 124/2, 115/2, 115/4, 120/76, 120/78, 

125/1, 125/2, 125/3, 125/6, 129/2, 130/1, 120/79, 120/81, 120/82, 931/16, 120/85, 120/86, 931/13, 931/28, 931/29, 

931/30, 931/31, 120/87, 120/88, 120/89, 120/90, 120/91, 120/92, 120/93, 120/94, 120/95, 120/96, 931/32, 931/36, 

931/37, 120/103, 120/104, 120/105, 120/106, 120/107, 120/109, 120/110, 120/111, 120/112, 120/113, 120/114, 

931/102, 931/103, 931/104, 931/105, 931/106, 931/107, 931/108, 115/2 
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LBK 4/B: 586/22, 586/1, 837, 547, 575/2, 586/8, 551/23, 586/32, 586/33, 586/34, 586/36, 586/37, 586/40, 692/1, 

694/13, 694/14, 551/46, 931/17, 551/36, 551/37, 551/38, 551/40, 551/50, 551/54, 694/16, 586/29, 586/30 

LBK 5/11: 376, 496/1, 370, 497, 409, 368, 381, 408/1, 857/1, 855/4, 263/4, 411 

LBK 5/6: 531/1, 496/1, 497, 408/1, 846/4, 531/46, 496/2, 531/33, 483, 513, 404, st. 215“ 

 a doplňuje řádek tabulky: 

VD2 poz. p.:777/1, 777/2 
Lhoty u 

Potštejna 

optimalizace místní 
komunikace (Z14) 

Obec Lhoty u 

Potštejna 

408/1, 846/4, 531/46, 496/2, 531/33, 483, 513, 404, st. 215“ 

(1.10) V kapitole „8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo“: 

 ruší text: 

„Pro veřejně prospěšné stavby a opatření WD1 a WT1 uvedené v předchozí kapitole, lze rovněž uplatnit předkupní 
právo dle § 101 stavebního zákona.“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Územním plánem nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby či opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.“ 

(1.11) V kapitole „9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“: 

 ruší v prvním odstavci text: 

„R3“ 

 a zároveň doplňuje text: 

„R5“ 

 a v témže odstavci ruší v letopočtu „2025“ část: 

„25“ 

 a nahrazuje ji číslem: 

„35“ 

 ruší v tabulce ve čtvrtém řádku prvního sloupce text: 

„R3“ 

 a doplňuje v témže sloupci řádek a text: 

„R5“ 

(1.12) V kapitole „10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou 
pro rozhodování“: 

 ruší v tabulce zastavitelných ploch, ve kterých je využití podmíněno zpracováním územní studie řádek: 

Z9 
plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV) 

- prověřit architektonické a urbanistické působení ploch ve 
vztahu k okolní zástavbě a volné krajině 

- prověřit základní dopravní vztahy 

- prověřit umístění jednotlivých staveb 

- stanovit optimální velikost parcel 
- řešit systémy technické infrastruktury 

- prověřit odtokové poměry v území 
- vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na vymezení ploch 

veřejných prostranství 
- prověřit urbanistické a funkční vazby na plochu územní 

rezervy R5 

72 

 a zároveň do téže tabulky doplňuje řádek: 
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US1 
plochy smíšené obytné – 

venkovské (SV)  

- prověřit architektonické a urbanistické působení ploch ve 
vztahu k okolní zástavbě a volné krajině 

- prověřit základní dopravní vztahy 

- prověřit umístění jednotlivých staveb 

- stanovit optimální velikost parcel 
- řešit systémy technické infrastruktury 

- prověřit odtokové poměry v území 
- vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na vymezení ploch 

veřejných prostranství 
- prověřit urbanistické a funkční vazby na plochu územní 

rezervy R2 a související zastavěné území 

72 

 a zároveň ve větě “Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 6 let od účinnosti opatření obecné povahy, jímž se 
územní plán vydává“ ruší text: 

„územní plán“ 

 a do téže věty před slovo „účinnosti“ doplňuje text: 

„nabytí“ 

 a do téže věty za slovo „vydává“ doplňuje text: 

„Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna“ 

(1.13) Mění názvy kapitol v souladu s aktuálním zněním prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. takto: 

 v kapitole „2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ mění název kapitoly na: 

„2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ 

 v kapitole „3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 
zeleně“ mění název kapitoly na: 

„3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ 

 v kapitole „4. Koncepce veřejné infrastruktury“ doplňuje do názvu kapitoly: 

„, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení 
podmínek pro jejich využití“ 

 v kapitole „5. Koncepce uspořádání krajiny“ doplňuje do názvu kapitoly: 

„, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, 
územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně“ 

 v kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ doplňuje do názvu kapitoly: 

„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 
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“ 

 v kapitole „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ ruší čárku za 
slovem „státu“ a doplňuje slovo: 

„a“ 

 v kapitole „8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo“ mění název kapitoly na: 

„8. 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“ 

 v kapitole „9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ mění číslo kapitoly na: 

„10“ 
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 a doplňuje do názvu kapitoly: 

„a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření“ 

 v kapitole „10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování“ mění číslo kapitoly na: 

„12“ 

 a mění název kapitoly na: 

„Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti“ 

(1.14) Doplňuje v souladu s aktuálním zněním prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb.: kapitoly a jejich obsah: 

  kapitolu a její obsah: 

 „9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

Územním plánem nejsou kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona stanovena.“ 

 a dále kapitolu a její obsah: 

„11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Územním plánem Lhoty u Potštejna nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno dohodou o parcelaci.“ 

 a dále kapitolu a její obsah: 

„13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE 
JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

Územním plánem Dolní Zálezly nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití 
podmíněno vydáním regulačního plánu.“ 

 a dále kapitolu a její obsah: 

„14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Územním plánem Lhoty u Potštejna není stanoveno pořadí změn v území.“ 

 a dále kapitolu a její obsah: 

„15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB 

Územním plánem Lhoty u Potštejna nejsou stanoveny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby. Ochrana 
urbanistických hodnot je zakotvena v koncepci rozvoje území obce.“  
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(2) Textová část Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna obsahuje 2 titulní strany a 4 listy (7 číslovaných stran).  

(3) Grafická část Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna obsahuje následující výkresy: 

č. výkresu název výkresu počet listů měřítko 

1 Výkres základního členění území  legenda + 2 listy A4 1 : 5 000 

2 Hlavní výkres legenda + 2 listy A4 1 : 5 000 

3 
Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací 1 list A4 1 : 5 000 
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R3 označení plochy územní rezervy ke zrušení
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hranice biokoridoru ÚSES ke zrušení

nová hranice biokoridoru ÚSES

hranice biocentra ÚSES ke zrušení

nová hranice biocentra ÚSES

plochy smíšené obytné – venkovské

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
stav návrh

SV

technická infrastruktura
- plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpadyTO

ZS zeleň soukromá a vyhrazená

NZ
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DS dopravní infrastruktura - silniční

plochy smíšené nezastavěného území
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územní rezerva
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ZS

DS

hranice řešeného území
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[b1] ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU LHOTY U POTŠTEJNA – TEXTOVÁ 

ČÁST 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č. 183/2006 Sb., a se 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád či zákon č. 500/2004 Sb.). 

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu 

Zpracovává pořizovatel průběžně a po ukončení projednání návrhu změny územního plánu 

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

2 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

Využívání území z hlediska širších vztahů není Změnou č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna dotčeno.  

3 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s Politikou územního rozvoje České republiky 

Změna č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna (dále též jen „Změna č. 2“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 

České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále též jen „PÚR ČR“).  

Změna č. 2 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu 

s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného Změnou č. 2 se 

týkají zejména následující body republikových priorit: 

(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.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Lhoty u Potštejna. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 2 měněny; jednotlivé dílčí úpravy jsou Změnou č. 2 vymezeny 

v souladu s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů zajištění 
trvale udržitelného rozvoje.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu 

Kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Ochrana ekologických funkcí krajiny není řešením Změny č. 2 dotčena. V rámci řešení Změny č. 2 došlo k úpravě 
vymezení lokálního biocentra, tato úprava svým rozsahem nijak neomezuje ekologickou funkci prvků ÚSES. Dotčení 
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zemědělských půd v důsledku vymezení nových zastavitelných ploch je vyhodnoceno v samostatné kapitole 11 
tohoto odůvodnění.  

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostnit komplexní řešení 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. 

Při zpracování Změny č. 2 byly zohledněny požadavky vyplývající z Pokynů pro zpracování Změny č. 2 územního 
plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Lhoty u Potštejna za období 12/2015-

8/2020 schválené Zastupitelstvem obce, které byly v souladu s koncepcí rozvoje území a s urbanistickou koncepcí 
stanovenou Územním plánem Lhoty u Potštejna. 

Jiné úkoly nejsou pro území řešené Změnou č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna v rámci PÚR ČR stanoveny.  

3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého 

kraje 

Změna č. 2 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 4 

(dále též jen „ZÚR KHK“). Území řešeného Změnou č. 2 se týkají zejména následující priority a úkoly vyplývající ze ZÚR KHK 

(citace priorit je označena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se území řešeného Změnou č. 2): 

a) STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ 
ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

Při tvorbě územních podmínek pro vyvážený rozvoj území Královéhradeckého kraje spočívající v příznivém životním prostředí 
kraje, sociální soudržnosti obyvatel kraje a hospodářském rozvoji kraje, musí být respektovány, chráněny a rozvíjeny všechny 
identifikované přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území kraje. 

5d)  respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a zachování vzájemného 

prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny,  

Změnou č. 2 dochází k přehodnocení rozvojových směrů trvalého bydlení. Územní rezerva R3 z platné ÚPD ve Velké 
Lhotě je vymezena nově jako zastavitelná plocha Z13, naopak zastavitelná plocha Z9 v Malé Lhotě, rozšiřující sídlo 
směrem do volné krajiny, je převedena do režimu územní rezervy R5. Dochází ke zkompaktnění zástavby dvojsídla, 
ovšem při zachování přirozené oddělenosti Velké a Malé Lhoty tokem Lhotského potoka. Zastavitelná plocha Z13 je 
vymezena v návaznosti na zastavěné území a systém místních komunikací a technické infrastruktury.    

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,  

Změnou č. 2 není dotčen systém veřejných prostranství zajišťující prostupnost území. Nové zastavitelné plochy i 

územní rezervy jsou vymezeny v přímé vazbě na stávající komunikace, jejich vymezením nedochází ke vzniku 
prostorově oddělených lokalit.  

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,  

Rozvoj občanského vybavení je umožněn v rámci vymezené zastavitelné plochy Z13. Podmínky využití ploch 
smíšených obytných venkovských (SV) nejsou Změnou č. 2 měněny.  

7)  vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních 
služeb, sportovních a volnočasových zařízení), 

Rozvoj občanského vybavení je umožněn v rámci vymezené zastavitelné plochy Z13. Podmínky využití ploch 

smíšených obytných venkovských (SV) nejsou Změnou č. 2 měněny.  

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. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy v rozsahu, který výrazněji nenarušuje vztah urbanizovaného 
území a volné krajiny. Zábory ZPF jsou předpokládány v rozsahu aktuálních požadavků na změny v území 
schválených Zastupitelstvem obce.  

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, 
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8c) vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských území a oblastí, při 
přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně cestovního ruchu, 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha Z13 smíšeného venkovského bydlení. Stanovená funkce plochy 
umožňuje do jisté míry drobné ekonomické aktivity nenarušující kvalitu bydlení v lokalitě vč. možností ubytování a 
rekreace. 

10) přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných výrobních, skladových a 
dalších ploch a areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields) před 
plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch 
lesa,  

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,  

V řešeném území se nenachází plocha brownfieldu. Rozvoj připadá v úvahu zejména mimo stávající zastavěné 
území, ale v přímé návaznosti na něj a dopravní a technickou infrastrukturu. Přehodnocením rozvojových záměrů 
oproti platné ÚPD a faktickému zkompaktnění zástavby dvojsídla Lhot u Potštejna je docíleno efektivnější obsluhy 
území, lepší dostupnosti občanské vybavenosti v obci a omezeno rozšiřování sídla do volné krajiny. 

14a)   vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod přímo v místě jejich spadu, 

Vsakování a využívání dešťových vod je obsahem Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod. Tato 
koncepce není Změnou č. 2 dotčena. 

b) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ 
VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY) 

Území obce Lhoty u Potštejna není v ZÚR KHK součástí žádné vymezené rozvojové osy či rozvojové oblasti.  

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

Řešené území není zahrnuto do žádné specifické oblasti.  

d) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ 
BÝT PROVĚŘENO 

  Řešeným územím neprochází žádný koridor a není vymezena plocha z PÚR ČR ani koridory nadmístního významu. 
V území není vymezen prvek ÚSES nadmístního významu. 

e) UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

Pro řešené území vyplývají následující úkoly územního plánování dle ZÚR KHK:  

e.1) KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT 

(17)  Přírodními hodnotami se na území kraje rozumí:  

• významné krajinné prvky 

Řešením Změny č. 2 nejsou dotčeny žádné přírodní hodnoty území.  

e.4) KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

e.1) KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT 

(20)  Pro ochranu a rozvoj civilizačních hodnot území se stanovují zásady v těchto dílčích oblastech: 

e.4.1)  STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Úkoly územního plánování:  

 - ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje vytvářet vymezováním nových ploch změn územní podmínky 
především pro rozvoj bydlení a občanského vybavení v závislosti na velikosti přirozeného spádového území a 
specifických hodnotách území, 

Změnou č. 2 je podpořen rozvoj bydlení v obci, a to vymezením zastavitelné plochy v návaznosti na aktuální 
požadavky a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce. Rozvoj občanského vybavení je umožněn v rámci 
vymezené zastavitelné plochy Z13.  
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 - strukturu osídlení řešeného území považovat za stabilizovanou a nepřipouštět vznik nových sídel. 

Změnou č. 2 nejsou vytvořeny podmínky pro vznik nových sídel. Vymezeny jsou zastavitelné plochy pro rozvoj sídla, 

a to v návaznosti na stabilizovanou obytnou zástavbu.  

e.4.4)  EKONOMICKÁ ZÁKLADNA 

Úkoly územního plánování:  

 - na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch změn územní předpoklady pro 
stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející především z místních surovinových zdrojů a předpokládané 
nabídky pracovních příležitostí; při jejich řešení respektovat podmínky stanovené pro využívání území specifických 
oblastí v plochách jimi dotčených, 

Změnou č. 2 nejsou vymezována plochy změn specificky pro rozvoj ekonomických odvětví. Ekonomická aktivita vč. 
rozvoje cestovního ruchu, rekreace či občanského vybavení je umožněna v rámci vymezené zastavitelné plochy 
smíšeného venkovského bydlení Z13.  

f) STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO 
DOSAŽENÍ 

Řešené území je zahrnuto v oblasti krajinného rázu 23 – Třebechovicko. pro řešení Změny č. 2 nevyplývají ze ZÚR 
KHK žádné relevantní úkoly pro územní plánování. 

g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ 
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 

Na území obce Lhoty u Potštejna nezasahují VPS a VPO uvedených v ZÚR KHK. 

h) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY 

Pro řešení Změny č. 2 vyplývají ze ZÚR KHK následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti 
dotčených obcí:  

 - zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území, 

- při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních 
záměrů vyloučit, případně minimalizovat zásah do biocenter ÚSES, křížení s biokoridory ÚSES vyřešit tak, aby byla 
co možná nejméně ovlivněna funkčnost biokoridoru, 

- při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v plochách a 
koridorech minimalizovat zábor zemědělského půdního fondu (ZPF), především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany, 

- v navazujících územně plánovacích dokumentacích účinně bránit fragmentaci krajiny. Konkrétní záměry 
připravovat a realizovat s ohledem na zachování migrační prostupnosti. Minimalizovat vlivy na krajinný ráz. 

- při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v plochách a 
koridorech minimalizovat negativní ovlivnění ekologického a hydrologického stavu vodních útvarů, 

Změnou č. 2 je vymezena zastavitelná plocha pro smíšené venkovské bydlení Z13 v návaznosti na stávající zastavěné 
území a systém dopravní a technické infrastruktury obce. Zastavitelná plocha Z14 rozšiřuje stávající místní 
komunikaci tak, aby byla zajištěna dobrá dopravní obslužnost plochy Z13.  
Vymezením zastavitelné plochy Z13 pro smíšené venkovské bydlení došlo k posunu a zmenšení lokálního biocentra 
BC4 o celkových 0,8 ha. Ekologická funkce biocentra není touto změnou ovlivněna. 
Zastavitelná plocha Z13 je vymezena převážně na půdách 4. a 3. třídy ochrany ZPF. V rámci 1. a 2. třídy ochrany je 
vymezeno cca 1,4 ha. Vymezení plochy v tomto rozsahu bylo zvoleno pro dosažení logické urbanistické struktury 
lokality, kterou bude doplněno stávající zastavěné území. Konkrétní využití plochy Z13 je podmíněno zpracováním 

územní studie US1 se stanoveným zadáním. 
Změnou č. 2 nedochází k fragmentaci krajiny ani snižování migrační prostupnosti územím. Zastavitelná plocha Z13 
je vymezena v návaznosti na zastavěné území a dotváří kompaktní tvar sídla Velká Lhota.  
Ekologický ani hydrologický stav vodního toku (Lhotského potoka, resp. Brodce) není Změnou č. 2 narušován. Změna 
č. 2 nezasahuje do vodních útvarů v obci. Vymezením zastavitelné plochy Z13 se zástavba přiblíží k toku Lhotského 

potoka, přičemž je zachován odstup zástavby minimálně 6 m od plochy vodního toku. Využití plochy je podmíněno 
zpracováním územní studie US1 se zadání, které řeší odtokové poměry v ploše a působení na volnou krajinu. 

i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

Plochy ani koridory nejsou v ZÚR KHK vymezeny.  
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j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O 
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 

Plochy ani koridory nejsou v ZÚR KHK vymezeny.  

k) ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 PRO PLOCHU NEBO KORIDOR VYMEZENÝ PODLE 
PÍSMENE J) 

Vzhledem k tomu, že Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nevymezují plochy a koridory podle 
písmene j), neobsahují zadání regulačního plánu. 

l) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

Etapizace v ZÚR KHK není stanovena.  

m) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nestanovují kompenzační opatření podle § 37 odst. 8 stavebního 
zákona. 

3. 3 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s územně plánovacími podklady 
Královéhradeckého kraje 

3. 3. 1 Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil Územní studii krajiny 
Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie krajiny má dvě části – Analytickou a Návrhovou. Analytická část byla 
pořízena ve II. pololetí roku 2017 a návrhová v I. pololetí roku 2018. Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje byla 
dokončena v červnu 2018 a schválena dne 2. 7. 2018. 

Obsahem územní studie je vymezení vlastních krajin pro celé správní území Královéhradeckého kraje ve smyslu 
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině č. 13/2005 Sb. m. s. na základě provedené analýzy 
při zohlednění veškerých zájmů v krajině a stanovení jejich cílových charakteristik (cílových kvalit) včetně podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení. Územní studie posuzuje stav krajiny Královéhradeckého kraje (minulý, současný, budoucí) s cílem 
vymezit její hodnoty a potenciály, identifikovat problémy a limity jejího využívání. 

Dle studie zasahuje řešené území do typů vlastní krajiny „23 Třebechovicko“. Řešení Změny č. 2 nenarušuje hodnoty 
řešeného území, které uvádí studie, ani neovlivňuje charakteristiku uvedeného typů vlastní krajiny. 

Návrh cílových kvalit a jejich popis: 

Kód Cílová kvalita Lokalizace 

23/3 

Dochovaný charakter historické kulturní krajiny v potštejnskolitickém  

meandru Divoké Orlice s lesy, historickými sídly a zříceninami středověkých 
hradů, kulturní dominanta poutního místa Homol. 

Území navržení KPZ Potštejnsko 

(jen na části VK), obec Potštejn (k.ú. 
Potštejn), obec Poruby (k.ú. Proruby 
u Potštejna), obec Lhoty u Potštejna 
(k.ú. Lhoty u Potštejna) 

23 Třebechovicko 

Návrh úkolů územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně 
negativních vlivů na krajinu: 

- Pro rozvoj území přednostně využívat zejména plochy brownfields, plochy k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území (plochy přestavby). Zastavitelné plochy vymezovat především ve vazbě na stávající 
zastavěné území. 

- Při zpracování ÚP obcí Borohrádek, Chleny, Lhoty u Potštejna, Potštejn nebo jejich změn se zabývat ochranou 
panoramatu kulturních dominant krajiny (kostel sv. Marka v Potštejně, poutní kostel na Homoli, kostel 
Nejsvětější Trojice v Šachově, kostel sv. Apolináře ve Chlenech ad.) i urbanistických dominant obcí (kostely, 

kaple, zámky ad.). 
- Při zpracování ÚP obcí Lhoty u Potštejna, Proruby u Potštejna a Potštejna nebo jejich změn se zabývat otázkou 

ochrany historické kulturní krajiny s cílem zajištění ochrany krajinných, kulturně historických a estetických 
hodnot v území navrhované krajinné památkové zóny Potštejnsko. 
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- Při zpracování územních plánů nebo jejich změn se zabývat otázkou možné změny funkčního využití 
vytipovaných částí nezastavěného území (ploch s rozdílným způsobem využití) s cílem posílení retenčních 
schopností krajiny cestou postupného zvyšování její ekologické stability. 

- Při zpracování ÚP obcí Blešno, Třebechovice pod Orebem a Lhoty u Potštejna a jejich změn se zabývat otázkou 
ochrany území proti rizikům povodně z přívalových srážek (tzv. kritické body) i ve vazbě na koncepci uspořádání 
krajiny při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem omezení vzniku povodní a tlumení jejich průběhu (např. 
řízené rozlivy, poldry, systém zeleně, protierozní opatření, meliorace, zalesnění/zatravnění). 

Změna č. 2 respektuje klasifikaci krajiny řešeného území dle ÚS krajiny Královéhradeckého kraje – na území obce 
Lhoty u Potštejna není identifikován brownfield. Urbanistické řešení Změny č. 2 je v souladu s požadavkem 
vymezení zastavitelných ploch ve vazbě na stávající zastavěné území.  
Řešením Změny č. 2 není narušováno panorama kulturních dominant krajiny – zejména poutní kostel na Homoli. 
Změno č. 2 není měněna urbanistická koncepce platné ÚPD a jsou respektovány podmínky prostorového využití 
v plochách RZV (zejména ploch SV), které stanovují respektovat stávající architektonickou strukturu vč. výškové 
hladiny okolní zástavby tak, aby nedocházelo k narušování estetických a urbanistických hodnot v území. 
Řešením Změny č. 2 není dotčena stanovená koncepce uspořádání krajiny platnou ÚPD. Touto koncepcí jsou 

stanoveny zásady a podmínky využití ploch v nezastavěném území pro zmírnění či eliminaci přírodních rizik vč. 
ochrany před povodněmi a zvyšování retenční schopnosti krajiny. 

4 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 2 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KHK. 

5 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 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb. Pro Změnu č. 2 

vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování: 

5. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s cíli územního plánování 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 2 vytváří předpoklady pro výstavbu vymezením nových zastavitelných ploch, a to v souladu s aktuálními požadavky 

vyplývajícími z obsahu Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. Přehodnocením směrů prostorového rozvoje sídla Lhoty u 
Potštejna, resp. časových horizontů rozvoje bydlení v obci došlo k převedení plochy územní rezervy R3 do režimu 
zastavitelné plochy Z13 a naopak zastavitelné plochy Z9 do plochy územní rezervy R5. De facto nedochází k výraznějšímu 
navyšování kapacit bydlení oproti platné ÚPD a nad reálné potřeby území, není narušována rovnováha mezi jednotlivými 
pilíři udržitelného rozvoje území. Jednotlivé koncepce rozvoje území nejsou Změnou č. 2 dotčeny. 

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 2 dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací stanovených 
příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Základním předpokladem pro dosažení 
souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí Zastupitelstva obce o pořízení a obsahu Změny 
č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. Vyhodnocení splnění požadavků je uvedeno v samostatné kapitole textové části Odůvodnění 
Změny č. 2. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a racionálního využití společenského a 
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hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou všech účastníků procesu pořizování Změny 
č. 2 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti atd.).  

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona 
a zvláštních právních předpisů. 

Požadavek se týká účasti orgánů územního plánování v procesu pořízení Změny č. 2 Lhoty u Potštejna. Vyhodnocení souladu 
Změny č. 2 s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů je uvedeno v kapitole 7 tohoto 

odůvodnění.  

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem Lhoty u 

Potštejna. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 2 měněny; vymezení zastavitelných ploch či ploch územních rezerv je Změnou 
č. 2 vymezeno v souladu s těmito koncepcemi, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů 
zajištění trvale udržitelného rozvoje. Řešení Změny č. 2 nenarušuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území.  

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho 
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené 
stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu 
výslovně nevylučuje. 

Požadavek se netýká Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna, podmínky využití nezastavěného území stanovené v rámci ÚP Lhoty 

u Potštejna nejsou Změnou č. 2 měněny. 

(6)  Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich 
dosavadní užívání. 

V souladu s § 2 odst. (1) písm. e) stavebního zákona jsou jako nezastavitelné definovány pozemky, jež nelze zastavět na 
území obce, která nemá vydaný územní plán. Požadavek se netýká procesu pořizování změny územního plánu.  

5. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s úkoly územního plánování 
(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. 2 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP SO ORP Rychnov nad Kněžnou, 

ÚAP Královéhradeckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na 
jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Základním podkladem pro zjištění a posouzení stavu území byly 
zejména územně analytické podklady zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. 
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního průzkumu 
projektanta, konzultací s představiteli obce a studiem relevantních podkladů. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Změna č. 2 navazuje na koncepci rozvoje území obce a urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Lhoty u 

Potštejna. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území, specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území a 
upřesněné vlastním terénním průzkumem projektanta, respektuje Změna č. 2 stávající uspořádání sídla a vymezuje nové 
zastavitelné plochy v návaznosti na aktuální požadavky a v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva obce. Urbanistická 
koncepce obce ani celkový rozsah zastavitelných ploch se Změnou č. 2 nemění. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání 

Změnou č. 2 byla prověřena a posouzena potřeba změn v území. Vymezeny jsou nové zastavitelné plochy, a to v návaznosti 
na stávající veřejnou infrastrukturu s cílem zajistit její efektivní a hospodárné využívání. 
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d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství 

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 

stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 

Řešení Změny č. 2 respektuje plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající z Územního plánu 

Lhoty u Potštejna. Tyto podmínky jsou stanoveny primárně s ohledem na charakter a strukturu zástavby tak, aby nedošlo k 
narušení ustálených urbanistických principů a postupů. 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Potřebnost stanovení etapizace nebyla ve Změně č. 2 identifikována s ohledem na charakter provedených změn. 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem 

Změna č. 2 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem Lhoty u 

Potštejna, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká opatření pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se zejména o opatření 
zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření nestavebního charakteru. 
Zároveň je respektován koridor pro umístění protipovodňových opatření.  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Změna č. 2 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Lhoty u Potštejna. V rámci této koncepce jsou 
vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn zejména vymezením smíšených ploch 
v zastavěném i nezastavěném území, čímž je deklarována snaha umožnit jeho širší využívání a pružně reagovat na 
hospodářské a společenské změny. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního 
ruchu 

Změna č. 2 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury stanovené Územním plánem Lhoty u Potštejna a 

vymezuje pro tento účel zastavitelné plochy (Z13 s RZV SV, resp. Z14 s RZV DS) zajišťující rozvoj sídelní struktury v sídle Velká 
Lhota. Vymezení zastavitelné plochy Z14 je zajišťován kvalitní přístup k nově vymezené lokalitě smíšeného venkovského 
bydlení. V rámci ploch SV je umožněno využití i pro rekreační účely a cestovní ruch, pokud nebude narušována kvalita 
trvalého bydlení v ploše. Tyto aktivity mohou zajistit jednak rozvoj lokální produkce, zvýšení počtu pracovních příležitostí 
v obci, ale také zvýšení rekreační atraktivity území obce.  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území 

Vymezeny jsou nové zastavitelné plochy, a to pouze v návaznosti na stávající veřejnou infrastrukturu s cílem zajistit její 
efektivní a hospodárné využívání. Tím jsou vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů.  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Změnou č. 2 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovené Územním plánem Lhoty u 

Potštejna. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 2 nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Zastavitelné plochy vymezené v rámci Změny č. 2 neumožňují umisťovat záměry vyvolávající negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 2 vymezeny. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování Změny č. 2 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na úrovni 
zainteresovaných resortů a výsledky a závěry analytické činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 

územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
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stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. 

Změna č. 2 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně příslušných 
orgánů jsou uvedeny v kapitole 13 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

6 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se týkají obsahu změny územního 
plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna je zpracována a pořízena v souladu se zákonem 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, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“) 

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění Změny  
č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna) a na průběhu jejího pořizování.  

7 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 

SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to v rozsahu, 

v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant. 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

7. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 2 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „10“ textové části Odůvodnění Změny č. 2. 

7. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

8 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna je pořízena na základě Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu 
v rozsahu zadání změny obsažených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Lhoty u Potštejna za období 12/2015–08/2020, 

které v souladu s § 55 odst. stavebního zákona a s odkazem na § 47 stavebního zákona představují zadání změny územního 
plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Lhoty u Potštejna byla schválena Zastupitelstvem obce dne 11.12.2020 usnesením č. 16/A. 
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Změna č. 2 je pořizována tzv. zkráceným postupem (§§ 55a a následujících stavebního zákona), v souladu s 
usnesením Zastupitelstva obce Lhoty u Potštejna ze dne 11.12.2020.  

Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Lhoty u Potštejna a schválilo 

pořízení změny územního plánu ve smyslu § 43 odst. 3 novely stavebního zákona (SZ s platností od 1. 1. 2008). 

Níže je vyhodnocen soulad změny územního plánu s požadavky na obsah (citace požadavků označeny kurzívou):  

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce - cíle zlepšování dosavadního stavu, rozvoje obce a ochrany 

hodnot jejího území, požadavky na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury 

Z Politiky územního rozvoje České republiky, vydané vládou ČR usnesením č. 939 ze dne 20.7.2009, ve znění aktualizace 
č. 1 schválené vládou ČR usnesením č. 276 dne 15.4.2015 a ve znění aktualizace č. 2 a 3 schválené vládou ČR usnesením 
č. 629, 630 dne 2.9.2019, nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Budou respektovány obecné 
požadavky a principy zakotvené v PÚR. 

Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje dne 8.9.2011, s účinností od 16.11.2011, ve znění aktualizace č. 1 s účinností od 3.10.2018 a ve znění aktualizace 
č. 2 s účinností od 12.7.2019, nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Budou respektovány obecné 
požadavky a principy zakotvené v ZÚR. 

Z hlediska zpracovaných ÚAP jsou identifikované problémy vyplývající ze SWOT analýzy územním plánem navrženy 
k řešení. 

Požadavky ze zpracovaných územně plánovacích podkladů – z územní studie „Studie územních dopadů rozvoje 
Průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou“ nevyplývají pro obec Lhoty u Potštejna žádná konkrétní 
doporučení pro územně plánovací činnost. Dle „Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje“ je obec Lhoty u 

Potštejna zařazena do krajinného rázu Třebechovicko. Z této studie vyplývá pro řešené území při zpracování ÚP zabývat 
se ochranou panoramatu kulturní dominanty – poutního kostela na Homoli a ochranou historické kulturní krajiny v území 
navrhované krajinné památkové zóně Potštejnsko. 
 

Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Územní studií krajiny Královéhradeckého kraje. Soulad s těmito 
dokumentacemi viz v kapitole 3 tohoto Odůvodnění. 

 

Urbanistická koncepce – změna územního plánu prověří vymezení zastavitelné plochy. Pro tuto návrhovou plochu budou 
jednotlivě doplněny podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (zejména 
výšková regulace, charakter a struktura zástavby, stanovení výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 
jejich využití). 
 

Ve změně územního plánu budou prověřeny tyto požadavky obce: 

 

P1 – vymezení zastavitelné plochy pro bydlení smíšené obytné – venkovské (SV) na ploše územní rezervy označené R3 
(ve stávajícím ÚP vymezena jako plocha zemědělská – NZ) 

 

P2 – vymezení plochy územní rezervy pro bydlení smíšené obytné – venkovské na stávající zastavitelné ploše označené 
Z9 s funkčním využitím bydlení smíšené obytné – venkovské (SV) 
 

P3 – vyjmutí zastavitelné plochy Z10 (funkční využití zemědělská výroba VZ) a vymezení jako plochy smíšené 
nezastavěného území (NSzp). 
 

Výše uvedené změny využití území je nutno prověřit z hlediska: 
-  celkové koncepce rozvoje obce Lhoty u Potštejna a vazeb na navazující území; 
-  stanovení takového využití území, které umožní přiměřený rozvoj souvisejících funkcí; 
-  vytvoření podmínek pro doplnění dopravní a technické infrastruktury; 
- zajištění optimálních podmínek prostorového uspořádání a zajištění podmínek ochrany krajinného rázu; 
- respektování limitů využití a ochrany hodnot. 

 

Změna č. 2 vymezila zastavitelnou plochu Z13 s RZV smíšené venkovské bydlení (SV) místo v platné ÚPD vymezené plochy 
územní rezervy R3 a naopak plochu Z9 převedla do režimu územní rezervy s označením R5. Změnou č. 2 byla dále zrušena 
zastavitelná plocha Z10 zemědělské výroby (VZ) a převedena do funkčního využití plochy smíšené nezastavěného území – 

zemědělské, přírodní (NSzp). 
Plocha Z13 je vymezena v návaznosti na zastavěné území, stanovené funkční využití je v souladu s charakterem lokality – 

vesnická zástavba rodinných domů s variabilním využitím i pro drobné komerční, rekreační či výrobní aktivity. Pro plochu 
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Z13 byla stanovena podmínka zpracování územní studie (US1) jako podmínky pro využití území a specifikováno zadání 
územní studie. 

Dále bude v rámci Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna aktualizována hranice zastavěného území. 

Požadavek byl splněn. Hranice zastavěného území byla aktualizována na základě aktuálních podkladů katastru nemovitostí 
ze 4. 3. 2022.  

 

Urbanistická koncepce bude vycházet z požadavků stanovených v Politice územního rozvoje ČR (v aktuálním znění) a v 

zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (v aktuálním znění), zejména bude respektovat v nich uvedené 
(republikové) priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje a dalších rozvojových, koncepčních a 
programových dokumentů obce Lhoty u Potštejna a Královéhradeckého kraje, resp. České republiky. 

 

Řešení Změny č. 2 je zpracováno v souladu s požadavky uvedenými ve zmíněných dokumentacích.  
 

Bude provedeno prověření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení z hlediska jejich využitelnosti a podmínek 
výstavby. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF musí být v souladu s přílohou č. 3 k 
Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

 

Vymezení zastavitelné plochy Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV) bylo prověřeno z hlediska využitelnosti, napojení 
na stávající zástavbu i systém veřejné infrastruktury. Pro zlepšení přístupu k lokalitě byla vymezena zastavitelná plocha Z14 
dopravní infrastruktury silniční (DS), kterou je rozšířena přístupová komunikace, resp. její napojení na silnici III/3167 a 

umožněn lepší přístup k autobusové zastávce. 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení Změny č. 2 na ZPF je provedeno v souladu s příslušnou vyhláškou a je 
obsahem kapitoly 11 tohoto odůvodnění a přílohy č. 2 v rámci přílohové části tohoto odůvodnění.  

 

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury – celková koncepce nebude změnou územního plánu měněna. V 
souvislosti s výše uvedenými prověřovanými požadavky budou řešeny plochy pro: 

- doplnění systémů dopravní a technické infrastruktury na stávající dopravní systém a sítě technické infrastruktury; 

- vytvoření podmínek pro řešení doplnění občanského vybavení veřejného charakteru, veřejných prostranství a ploch 
veřejné zeleně. 

 

Změnou č. 2 není celková urbanistická koncepce území měněna. Vymezením zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 
silniční (Z14) je umožněno řešení bezpečného napojení přístupové komunikace k zastavitelné ploše Z13 (SV) od silnice 
III/3167. Plocha Z13 (SV) je vymezena v návaznosti na systém dopravní i technické infrastruktury. Podmínkami využití ploch 
SV je umožněn v těchto plochách rozvoj jak trvalého bydlení, tak občanské vybavenosti vč. veřejných prostranství a drobné 
výroby. Podmínkou pro využití zastavitelné plochy Z13 (SV) a bezprostředního okolí je zpracování územní studie US1, pro 
kterou Změna č. 2 stanovuje konkrétní zadání (viz kapitolu 10 výrokové části).  

 

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny – Požaduje se zohlednit navržená opatření Územní studie krajiny 

Královéhradeckého kraje. Jiné požadavky nejsou. 

 

Řešení Změny č. 2 je vypracováno v souladu s požadavky uvedenými v Územní studii Královéhradeckého kraje. Vyhodnocení 
souladu s ÚSK Královéhradeckého kraje je obsahem kapitoly 3 tohoto Odůvodnění.  

 

b)  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit 

 

Požadavky nejsou. 
 

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

 

Požadavky nejsou. 
 

d)  Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
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V rámci řešení změny bude zhodnoceno, ve kterých plochách je vhodné podmínit rozhodování o změnách v území 
zpracováním územní studie, a stanoveny odpovídající lhůty pro pořízení studií. 
 

e)  Požadavky na zpracování variant řešení 
 

Požadavky nejsou. 
 

Změnou č. 2 byla vymezena zastavitelná plocha Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV) o celkové výměře 4,02 ha. 

Vzhledem k rozloze vymezené plochy i nutnosti řešení přístupu a prostorového uspořádání v ploše byla stanovena 
podmínka zpracování územní studie US1 jako podmínka využití plochy Z13 a jejího bezprostředního okolí. Lhůta na pořízení 
územní studie a její zaevidování do evidence územně plánovací činnosti byla stanovena na 72 měsíců od nabytí účinnosti 
opatření obecné povahy jímž se Změna č. 2 vydává. 

 

f)  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení  

 

Obsah a měřítka výkresů budou odpovídat požadavkům platných zákonných předpisů (zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění – stavební zákona a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění). Členění 
textové a grafické části zůstane dle vydaného ÚP, měněny budou pouze výkresy, které budou změnou dotčeny a to v 
měřítku, ve kterém byly vydány, a textová část. Výkresy lze zpracovat jako výřez řešeného území. Měněné jevy budou 
zakresleny buď do čistého mapového podkladu, nebo do kopie původních výkresů, ve kterých budou barvy výrazně 
potlačeny. Projektant vypracuje všechny části textové části odůvodnění, které mohou předcházet projednávání. 
Pořizovatel vypracuje části vyplývající z průběhu projednání – postup pořízení, soulad se stanovisky dotčených orgánů, 
stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona a sdělení, jak bylo toto stanovisko zohledněno, 
rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek. 

 

Změna územního plánu bude pořizována zkráceným postupem. 
 

Pro veřejné projednání bude pořizovateli předán návrh změny územního plánu ve dvou autorizovaných vyhotoveních v 
tištěné podobě + 2 x CD ve formátu .pdf a .doc. 
 

Čistopis změny územního plánu (výsledná verze upravená podle vyhodnocení veřejného projednání) bude pořizovateli 

předán ve čtyřech autorizovaných vyhotoveních v tištěné podobě + 2x CD ve formátu pdf a .doc (a ve strojově čitelném 

formátu). Společně s čistopisem bude předáno úplné znění územního plánu ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě + 
2x CD ve formátu .pdf a .doc a dále ve formátu .dwg nebo .dgn a formátu .shp (popisné informace ve formátu .dbf), tj. 
strojově čitelném formátu. 

 

Požadavky byly splněny; tuto skutečnost lze dokladovat na kompletní dokumentaci Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna a na 

průběhu jejího pořízení.  
 

g)  Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
 

Příslušný dotčený orgán vyloučil významný vliv návrhu zprávy o uplatňování územního plánu, tj. zadání Změny č. 2 ÚP 
Lhoty u Potštejna na významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č. 
132/2005 Sb.) a na vyhlášené ptačí oblasti (ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny) a neuplatnil požadavek na 

posouzení dokumentace z hlediska vlivů na životní prostředí podle §10i zákona EIA. 
 

  V návaznosti na § 18 a 19 stavebního zákona je třeba, aby se zpracovatel při řešení změny územního plánu zabýval 
jednotlivými oblastmi udržitelného rozvoje území a v odůvodnění popsal, jak byly konkrétně zabezpečeny. 

 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno. Podrobněji jsou 
informace uvedeny v kapitole 13 tohoto odůvodnění.  

9 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 
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9. 1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 

Změnou č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území ke dni 4.3.2022, byla vyhodnocena částečná naplněnost 
zastavitelných ploch. To se týká ploch Z2 a Z12 smíšeného venkovského bydlení, využita byla rovněž plocha Z5 technické 
infrastruktury (TO) pro realizaci sběrného dvora. Plochy byly stabilizovány a zahrnuty do zastavěného území. 

Na základě požadavků vyplývajících z Pokynů pro návrh zadání změny ÚP Lhoty u Potštejna (viz kapitolu 8 tohoto 
Odůvodnění; dále také „Požadavků“) a na základě vyhodnocení skutečného stavu v území bylo upraveno funkční využití dílčích 
stabilizovaných ploch v zastavěném území – západní polovina p.č. 587/1 v k.ú. Lhoty u Potštejna z plochy VL na plochu ZS – 

soukromé zeleně; p.č. 924/18 v k.ú. Lhoty u Potštejna z plochy DS na plochu SV – smíšené venkovské bydlení. 

Zastavěné území je účelně využíváno, Změnou č. 2 nejsou vymezovány nové plochy přestaveb.  

9. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Změna č. 2 vymezuje nové zastavitelné plochy a plochy přestavby v tomto rozsahu:  

ozn. plochy způsob využití 
výměra 
plochy 

(ha) 

kapacita plochy* / poznámky 

Z13 plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 4,0339 25 RD 

Z14 
plochy dopravní infrastruktury – silniční 

(DS) 
0,1632 - 

celkem  25 RD 

* při průměrné velikosti stavebního pozemku 1200 m2; při zohlednění podílu souvisejících staveb a zařízení (veřejná prostranství, přístupové 
komunikace, technická infrastruktura, ochranná či izolační zeleň) v rozsahu 20 % výměry plochy; RD=rodinný dům (ekvivalentně 1 bytová 
jednotka) 

Zastavitelná plocha Z13 

Zastavitelná plocha je vymezena v souladu s aktuálním požadavkem na změny v území identifikovaným v Pokynech 

pro zpracování změny územního plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Lhoty u 

Potštejna za období 12/2015 – 08/2020 na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce (požadavek P1). Plocha je vymezena 

namísto plochy územní rezervy R3 pro smíšené venkovské bydlení (SV) a to na základě přehodnocení primárních rozvojových 
směrů pro bydlení oproti platné ÚPD. Ekvivalentně byla zrušena zastavitelná plocha Z9 smíšeného venkovského bydlení (SV) 
ve východní části sídla Malá Lhota a nahrazena plochou územní rezervy R5. V plochách územních rezerv se nepočítá s realizací 
záměrů do roku 2035 (návrhové období ÚP po Změně č. 2). Vymezením plochy Z13 tedy nejsou navyšovány celkové kapacity 

ploch pro trvalé bydlení. Naopak došlo ke snížení celkové výměry dosud nevyužitých zastavitelných ploch SV o asi 0,6 ha 

(rozdíl výměry zrušené plochy Z9 a nově vymezené Z13). Plocha Z13 byla oproti rušené ploše územní rezervy R3 zvětšena asi 
o 0,8 ha pro minimalizaci ztrát kapacit zastavitelných ploch v souladu s požadavkem zachování urbanistické koncepce, zároveň 
byl však při vymezování kladen důraz na zachování funkce lokálního biocentra ÚSES a odstupu zastavitelné plochy SV od 
plochy vodního toku Lhotského potoka. 

Zastavitelná plocha Z14 

Zastavitelná plocha silniční dopravy (DS) je vymezena u křížení obslužné cesty k ploše Z13 se silnicí III/3167. 
Důvodem vymezení je umožnit bezpečné napojení obslužné komunikace na silnici III. třídy a současně zachování prostoru pro 
autobusovou zastávku, jako součásti dopravní obslužnosti plochy Z13. 

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

Pozn.:  Kapitoly komplexního zdůvodnění přijatého řešení vycházejí z členění výrokové části ÚP Lhoty u Potštejna - obsahují 
konkrétní odůvodnění výroků Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna, případně jsou okomentovány ve vztahu ke Změně 
č. 2.  
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10. 1 Vymezení zastavěného území 
Odůvodnění výroku (1.1) 

Změnou č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území ke dni 4.3.2022. Aktualizací byla zjištěna částečná naplněnost 
vymezených zastavitelných ploch – plochy Z2 a Z12 s funkcí smíšeného venkovského bydlení a plocha Z5 technické 
infrastruktury pro realizaci sběrného dvora byly stabilizovány a zahrnuty do zastavěného území. 

10. 2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot 

Změna č. 2 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovenou Územním 
plánem Lhoty u Potštejna. Tato koncepce je v územním plánu definována stanovením hlavních zásad rozvoje území obce a 

není měněna.  

Odůvodnění výroku (1.2) 

Na základě požadavku odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (č. 
111864/2020/KHK ze dne 13.11.2020) byl upraven stupeň památkové ochrany kostela Panny Marie Bolestné v lokalitě 
Homole na národní kulturní památku (NKP). Jedná se o formální úpravu dokumentace. 

10. 3 Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 

přestavby a systému sídelní zeleně 

10. 3. 1 Urbanistická koncepce 

Změna č. 2 nemění a respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou Územním plánem Lhoty u Potštejna. Změnou 
č. 2 je de facto upraven časový horizont využití rozvojových ploch resp. územních rezerv pro smíšené venkovské bydlení. 
Územní rezerva R3 je převymezena jako zastavitelná plocha Z13, zastavitelná plocha Z9 je převymezena jako územní rezerva 
R5, což ale v rozsahu provedených změn nemá dopad na celkovou urbanistickou koncepci.  

Odůvodnění výroků (1.3 až 1.7)  

Na základě prověření Požadavků, vyplývajících z Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu Lhoty u 
Potštejna (schválených Zastupitelstvem obce dne 11.12.2020) byla zrušena územní rezerva R3 pro funkci smíšeného 
venkovského bydlení a nahrazena zastavitelnou plochou Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV) o přibližně stejné výměře. 
Opačně byla ve východní části sídla Malá Lhota zrušena zastavitelná plocha Z9 smíšeného venkovského bydlení (SV) a 
nahrazena ve stejné výměře územní rezervou R5 stejné funkce. De facto je tímto upřednostňován rozvoj bydlení koncentrující 
se do prostoru mezi hlavní sídla obce Lhoty u Potštejna před plošným rozvojem do volné krajiny. Sídla jsou přirozeně oddělena 

údolím a tokem Lhotského potoka a nedochází k nežádoucímu spojování obou sídel.  

Plocha Z13 má výměru 4,02 ha a kapacitu asi 30 RD. Jedná se tedy o plošně poměrně rozsáhlou plochu, jejíž 
podrobné prostorové řešení je mimo měřítko územního plánu. Z tohoto důvodu byla pro plochu Z13 stanovena podmínka 
zpracování územní studie US1 jako podmínky pro využití plochy Z13 a jejího bezprostředního okolí (zejm. přístupových cest) 
a stanoveno zadání pro tuto územní studii. 

V návaznosti na vymezení plošně rozsáhlejší zastavitelnou plochu Z13 smíšeného bydlení je nutné zajistit kvalitní 
dopravní obslužnost lokality. Ta je umožněna i po stávající místní komunikaci přes tok Brodce k autobusové zastávce „Lhoty 
u Potštejna, Homole“ s napojením na silnici III/3167. Pro zajištění bezpečného napojení této komunikace na silnici III. Třídy 
byla vymezena zastavitelná plocha Z14. 

Aktualizací zastavěného území byla do stabilizovaných ploch zahrnuta využitá plocha Z2 a Z12 smíšeného 
venkovského bydlení a rovněž plocha Z5 technické infrastruktury.  

Na základě Požadavků byla zrušena zastavitelná plocha Z10 pro rozšíření plochy zemědělské výroby a stabilizována 
jako plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská, přírodní (NSzp).  

Na základě dodatečného požadavku ze strany obce byla zrušena zastavitelná plocha Z8 lehké výroby (VL) a 
stabilizována na plocha smíšená nezastavitelného území – zemědělská, přírodní (NSzp).  

10. 3. 2 Vymezení systému sídelní zeleně 

Změnou č. 2 není vymezení systému sídelní zeleně měněno. 

Odůvodnění výroku (1.4)  

Změnou č. 2 byla zrušena zastavitelná plocha Z9 a nahrazena ve stejné výměře územní rezervou R5 a to na základě 
prověření Požadavků vyplývajících z Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. 
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10. 3. 3 Vymezení zastavitelných ploch 

Odůvodnění výroku (1.5)  

Změnou č. 2 jsou vymezeny následující nové zastavitelné plochy, uvedeno je odůvodnění vymezení jednotlivých 
zastavitelných ploch:  

ozn. způsob využití odůvodnění vymezení zastavitelné plochy  

Z13 
plochy smíšené obytné 

– venkovské (SV) 

Zastavitelná plocha smíšeného venkovského bydlení (SV) je vymezena v souladu 

s Požadavkem vyplývajícím z Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu 
Lhoty u Potštejna schválených Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna v rámci Zprávy 
o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna dne 11. 12. 2020. 

Změnou č. 2 byla zrušena územní rezerva R3 (SV) a nahrazena zastavitelnou plochou 

Z13 (SV). Vymezením je upřednostněn rozvoj bydlení mezi dvěma sídly obce před 
rozvojem do vnější krajiny. To v návaznosti na stávající zastavěné území a systém 
veřejné infrastruktury tak, aby byly minimalizovány veřejné náklady na obsluhu plochy 
Z13.   

Výměra plochy Z13 je 4,02 ha. Vzhledem k rozsáhlosti plochy je její využití podmíněno 
zpracováním územní studie a stanoveno zadání pro tuto studii, aby bylo dosaženo 
účelného využití této plochy a odpovídajícího napojení na systém dopravní i technické 
infrastruktury. 

Oproti územní rezervě R3 má zastavitelná plocha Z13 výměru asi o 0,8 ha větší. Jedná 
se o kompromisní řešení v momentě, kdy na základě Požadavku byla zrušena 
zastavitelná plocha Z9 v sídle Malá Lhota o výměře 4,3 ha. Vymezení plochy Z13 
kompenzuje částečně kapacitu zrušené plochy Z9 při respektování sousedícího 
lokálního biocentra a toku Lhotského potoka. 

Z14 

plochy dopravní 
infrastruktury – silniční 

(DS) 

Zastavitelná plocha Z14 byla vymezena v souvislosti s vymezení zastavitelné plochy Z13 
o kapacitě cca 25 RD. Plocha Z14 umožňuje realizaci bezpečného napojení místní 
komunikace – obslužné pro plochu Z13 – na silnici III/3167. V návaznosti na tuto místní 
komunikaci přes tok Brodce je územním plánem dále vymezena ÚR R2 a zastavitelná 
plocha Z6 (TI), je proto relevantní uvažovat o ní jako alternativní obslužné komunikaci 
plochy Z13 i sídla Velké Lhoty.  

10. 3. 4 Vymezení ploch přestavby 

Změnou č. 2 nejsou vymezeny nové plochy přestavby.  

10. 4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

10. 4. 1 Občanské vybavení 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení, stanovená Územním plánem Lhoty u Potštejna, 

není Změnou č. 2 měněna.  

10. 4. 2 Veřejná prostranství 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem Lhoty u Potštejna, 

není Změnou č. 2 měněna. 

10. 4. 3 Dopravní infrastruktura 

Odůvodnění výroku (1.6) 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem Lhoty u Potštejna 

není Změnou č. 2 měněna.  

V souvislosti s vymezením plošně rozsáhlejší zastavitelné plochy Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV) je nutné 
zajistit kvalitní dopravní obslužnost této plochy a alternativu dosavadním obslužným komunikacím. Tuto alternativu 
představuje místní komunikace spojující centrální oblast sídla Velké Lhoty se silnicí III/3167 a navazující místní komunikací na 
poutní místo Homol, resp. rovněž autobusovou zastávku Lhoty u Potštejna, Homole. Jedná se o historickou spojnici Velké 
Lhoty, poutního místa Homole a Koldína (viz výřez indikační skici stabilního katastru). 
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V rámci platné ÚPD je návaznosti na tuto komunikaci vymezena rovněž zastavitelná plocha technické infrastruktury 
Z6 a plocha územní rezervy smíšeného venkovského bydlení R2 a v momentě realizace záměrů v zastavitelných plochách 
vymezených platnou ÚPD i Změnou č. 2 bude tato komunikace přirozeně zajišťovat jejich dopravní obslužnost.  

Plocha Z14 dopravní infrastruktury silniční (DS) byla vymezena za účelem zajištění zejména bezpečného napojení 
na silnici III/3167 a lepšího prostorového umístění autobusové zastávky. 

10. 4. 4 Technická infrastruktura 

Odůvodnění výroku (1.7) 

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury stanovená Územním plánem Lhoty u Potštejna 

není Změnou č. 2 měněna.  

Na základě aktualizace zastavěného území byla zrušena zastavitelná plocha Z5 vymezená pro účely realizace 
sběrného dvora, resp. stabilizována jako plocha TO technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady a zahrnuta do zastavěného území. 

10. 5 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

10. 5. 1 Koncepce řešení krajiny, opatření v krajině 

Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Lhoty u Potštejna není Změnou č. 2 měněna. 

10. 5. 2 Prostupnost krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny v oblasti územního systému ekologické stability stanovená Územním plánem Lhoty u 

Potštejna není Změnou č. 2 měněna. 

10. 5. 3 Ochrana před povodněmi 

Koncepce uspořádání krajiny v oblasti územního systému ekologické stability stanovená Územním plánem Lhoty u 

Potštejna není Změnou č. 2 měněna. 

10. 5. 4 Návrh systému ekologické stability 
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Koncepce uspořádání krajiny v oblasti územního systému ekologické stability stanovená Územním plánem Lhoty u 

Potštejna není Změnou č. 2 měněna. 

10. 6 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Odůvodnění výroku (1.8) 

Územním plánem byly na základě dodatečného požadavku obce zpřesněny podmínky prostorového uspořádání 
v rámci ploch smíšených obytných venkovských (SV). Doplněním podmínky respektování dominantního typu zastřešení u 
nových hlavních staveb v rámci ploch SV je zajišťováno zachování architektonického rázu obce vycházejícího z charakteru 

staveb historických center Malé a Velké Lhoty a je respektován i u novostaveb rodinných domů. Vedlejších staveb a zařízení 
se podmínka netýká.  

Doplnění podmínky je rovněž v souladu s úkoly územního plánování definovanými ÚSK Královéhradeckého kraje 
pro zachování cílové kvality krajiny Třebechovicka, jejích kulturních a estetických hodnot. 

10. 7 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření stanovené Územním plánem Lhoty u 

Potštejna věcně není Změnou č. 2 měněno. 

Odůvodnění výroku (1.9) 

V souvislosti s aktualizací katastru nemovitostí v k.ú. Lhoty U Potštejna byl aktualizován výčet pozemků, v jejichž 
rámci jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření a veřejně prospěšné stavby v řešeném území platnou ÚPD. 

Změnou č. 2 je vymezena veřejně prospěšná stavba VD2 – dopravní infrastruktury v rozsahu zastavitelné plochy Z14 
dopravní infrastruktury silniční (DS) pro optimalizaci místní komunikace. Jedná se konkrétně o p.č. 777/1 a 777/2 v k.ú. Lhoty 
u Potštejna. Vymezením veřejně prospěšné stavby VD2 je umožněna realizace bezpečného napojení místní komunikace na 

silnici III/3167 a autobusové zastávky v místě křížení. Místní komunikace je zároveň obslužnou pro vymezené zastavitelné 
plochy Z13 (SV – podrobněji viz kapitolu 10.3.3 tohoto Odůvodnění), resp. Z6 (TI). 

Změnou č. 2 byla zmenšena výměra veřejně prospěšného opatření VU1 – lokální biocentrum ÚSES BC4 o 0,5 ha. 
Důraz byla kladen zejména na zachování odstupu plochy Z13 od plochy toku Lhotského potoka o šířce 6 m a zachování 
břehových porostů. Změna nemá vliv na celkové fungování biocentra o upravené výměře cca 4,8 ha. 

10. 8 Odůvodnění veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 
uplatnit předkupní právo 

Odůvodnění výroku (1.10) 

Změnou č. 2 je zrušeno umožnění uplatnění předkupního práva pro VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit, neboť toto ustanovení již není v souladu s platným zněním stavebního zákona resp. v souladu s novelou 
stavebního zákona č. 350/2012 Sb.  

10. 9 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv  

Odůvodnění výroku (1.11) 

Na základě prověření Požadavků uvedených v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu Lhoty u 
Potštejna schválených Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna 
dne 11. 12. 2020, byla zrušena zastavitelná plocha Z9 smíšeného venkovského bydlení (SV) navazující východně na sídlo Malá 
Lhota a nahrazena v celém rozsahu rozšířením plochy územní rezervy R5. Naopak byla Změnou č. 2 zrušena plocha územní 
rezervy R3 navazující jihovýchodně na sídlo Velká Lhota a nahrazena zastavitelnou plochou Z13 smíšeného venkovského 
bydlení (SV).  

De facto se tedy jedná o přehodnocení časových horizontů výstavby smíšeného bydlení a upřednostnění nové 
výstavby zahušťující dvojsídlo Lhoty u Potštejna před rozvojem zástavby do volné krajiny. Realizace záměrů v plochách 
územních rezerv není předpokládána v návrhovém období do roku 2035, pro které je ÚP Lhoty U Potštejna ve znění po Změně 
č. 2 zpracováván.  

Změnou č. 2 není měněna celková urbanistická koncepce území a fakticky nedochází ke zásadním změnám kapacit 
zastavitelných ploch pro trvalé bydlení. 

Podmínky využití ploch územních rezerv nejsou předmětem řešení Změny č. 2. 
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10. 10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování 

Odůvodnění výroku (1.12) 

Na základě prověření Požadavků uvedených v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního plánu Lhoty u 
Potštejna schválených Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna 
dne 11. 12. 2020, byla zrušena zastavitelná plocha Z9 smíšeného venkovského bydlení (SV) navazující východně na sídlo Malá 
Lhota a nahrazena v celém rozsahu rozšířením plochy územní rezervy R5. Pro tuto plochu byla v souvislosti s tím zrušena 
podmínka zpracování územní studie, jako podmínky pro rozhodování v ploše, jelikož zrušením zastavitelné plochy Z9 ztratila 
relevanci. 

Jako de facto náhrada za zrušenou plochu Z9 byla vymezena místo územní rezervy R3 zastavitelná plocha smíšeného 
venkovského bydlení Z13 navazující jihovýchodně na zastavěné území a související veřejnou infrastrukturu sídla Velká Lhota. 
Výměra plochy Z13 je 4,02 ha, jedná se tedy o plošně rozsáhlou plochu větší než 2 ha, ve které je žádoucí zajistit její optimální 
využití ve vazbě i na využívání veřejné infrastruktury a minimalizace nákladů obce na zajištění souvisejících služeb. Takto 
detailní řešení je mimo měřítko územního plánu.  

Z výše uvedených důvodů byla stanovena podmínka zpracování územní studie US 1 pro plochu Z13, jako podmínka 
pro její využití, a to i s bezprostředně navazujícími stabilizovanými plochami trvalého bydlení či místních komunikací, aby byla 
zajištěna detailní návaznost činností a staveb v ploše na stávající zastavěné území a dopravní infrastrukturu.  

Lhůta pro pořízení územní studie byla stanovena na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy jímž se vydává 
Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. Tato lhůta by měla pokrýt časový úsek, který je třeba na splnění všech zákonem stanovených 
povinností, vč. vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. 

10. 11 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Stanovení etapizace výstavby dle Územního plánu Lhoty u Potštejna není Změnou č. 2 měněno. 

10. 12 Odůvodnění změn v názvech jednotlivých kapitol a doplnění dílčích kapitol výrokové 
části 

Odůvodnění výroku (1.13) 

Změna č. 2 mění názvy kapitol na základě novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a dle aktuálního znění 
prováděcích vyhlášek stavebního zákona. V souvislosti s doplněním některých zákonem stanovených kapitol došlo 
k přečíslování některých stávající kapitol výrokové části. 

Odůvodnění výroku (1.14) 

Změna č. 2 doplňuje některé kapitoly, dosud chybějící v platné ÚPD Lhoty u Potštejna, a to na základě novely 
stavebního zákona č. 350/2012 Sb. a dle aktuálního znění prováděcích vyhlášek stavebního zákona. 

Doplněním kapitol včetně jejich obsahu nedochází k žádným faktickým změnám v koncepcích stanovených platnou 
ÚPD Lhoty u Potštejna či nad rámec Požadavků vyplývajících z Pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. Jedná 
se o formální úpravu dokumentace dle aktuální legislativy. 

11 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant. 

11. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) je 
zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Změnou č. 2 jsou vymezeny nové zastavitelné plochy představující zábor zemědělského půdního fondu a rušeny 
některé zastavitelné plochy, které představovaly zábor zemědělského půdního fondu. Odhad předpokládaného záboru je 
proveden v následující tabulce:  
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Ozn. 

plochy 

Souhrn 

výměry 
záboru 

ZPF 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

Odhad 

výměry 
záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 

zemědělskou 
půdu 

Informace 

o 

existenci 

závlah 

Informace 

o existenci 

odvodnění 

Informace 

o existenci 

staveb k 

ochraně 
pozemku 

před erozní 
činností 

vody 

Informace 

podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 

písm. g) I. II. III. IV. V. 

Z8 -0,264 0 0 -0,264 0 0 0 - - - ne 

Z9 -4,4381 0 -3,9954 -0,4427 0 0 0 - - - ne 

Z10 -0,4344 0 0 -0,4344 0 0 0 - - - ne 

Z11 0,0316 0 0,0316 0 0 0 0 - - - ne 

Z13 3,8869 0,2953 1,0664 0,9177 1,6075 0 0 - - - ne 

Z14 0,1632 0 0 0,1346 0,0212 0,0074 0 - - - ne 

celkem -1,0548 0,2953 -2,8974 -0,0888 1,6287 0,0074 0 - - - - 

Vyhodnocení záborů ZPF je zobrazeno ve výkrese č. 2 grafické části Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna 

(Výkres předpokládaných záborů půdního fondu).  

Změnou č. 2 dochází k celkovému snížení nároku na zábor ZPF o zhruba 1,1 ha.  

Níže je uvedeno odůvodnění záborů ZPF pro jednotlivé zastavitelné plochy:  

Zastavitelná plocha Z8 

Zastavitelná plocha lehké výroby (VL) je zrušena v souladu s dodatečným požadavkem na změny v území ze strany 

obce Lhoty u Potštejna. V rámci plochy nebyla identifikována žádná stavební činnost, plocha nebyla využita pro stanovenou 
funkci, proto došlo k přehodnocení potřeby jejího vymezení. Plocha byla stabilizována jako smíšená nezastavěného území – 

zemědělská, přírodní, vodohospodářská (NSzpv).   

Zrušením vymezení plochy Z8 zanikl nárok na zábor ZPF III. třídy ochrany o výměře 2640 m2. Zrušením plochy Z8 je 

rovněž zajištěna územní ochrana toku Brodce jako významného krajinného prvku (dle § 3 odst. 1, písm. b) zákona č. 114/1992 
Sb.) v bezprostřední blízkosti. 

Zastavitelná plocha Z9 

 Změnou č. 2 byla, v souladu s Požadavkem identifikovaným v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního 
plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna schválené Zastupitelstvem 
obce dne 11.12.2020, zrušena zastavitelná plocha Z9 smíšeného venkovského bydlení (SV) a ve shodné výměře nahrazena 
plochou územní rezervy R5 (SV), jejíž vymezení nepředstavuje nárok na zábor ZPF.  

 Zrušením plochy Z9 zanikl nárok na zábor ZPF o celkové výměře 44 381 m2, převážně půd II. třídy ochrany ZPF 
(39 954 m2). Plocha byla stabilizována jako zemědělská (NZ). Navazuje na stabilizované zemědělské plochy východně od sídla 
Malá Lhota a je umožněno její plné využití pro dané účely.  

Zastavitelná plocha Z10 

 Změnou č. 2 byla, v souladu s Požadavkem identifikovaným v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního 
plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna schválené Zastupitelstvem 
obce dne 11.12.2020, zrušena zastavitelná plocha Z10 zemědělské výroby (VZ). 

 Zrušením plochy Z10 zanikl nárok na zábor ZPF o celkové výměře 4344 m2 půd III. třídy ochrany ZPF. Plocha byla 
stabilizována jako smíšená nezastavěného území, zemědělská, přírodní (NSzp). 

Zastavitelná plocha Z11 

 Změnou č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území a prověřeny Požadavky identifikované v Pokynech pro zpracování 
návrhu změny územního plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna 
schválené Zastupitelstvem obce dne 11.12.2020, a to na podkladu aktuálního katastru nemovitostí v k.ú. Lhoty u Potštejna. 
Od doby zpracování ÚP Lhoty u Potštejna ve znění po Změně č. 1 byl katastr nemovitostí pro řešené území digitalizován a 
zpřesněn. Vymezení ploch, které se týkají řešení Změny č. 2 bylo zpřesněno na skutečnou hranici parcel katastru nemovitostí, 
z toho důvodu bylo nutné mírně korigovat vymezení zastavitelné plochy Z11 zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Korekcí byla 
zvětšena výměra plochy o 316 m2 v rámci ZPF II. třídy ochrany. Jedná se o marginální změnu v rámci plochy, ve které 
stanovené podmínky využití nedovolují významnou stavební činnost narušující půdní fond. 

Zastavitelná plocha Z13 
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Změnou č. 2 byla, v souladu s Požadavkem identifikovaným v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního 
plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna schválené Zastupitelstvem 
obce dne 11.12.2020, vymezena zastavitelná plocha Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV), která nahrazuje rušenou 
plochu územní rezervy R3 v téže lokalitě. 

Vymezením plochy byla částečně nahrazena zrušená zastavitelná plocha Z9 smíšeného bydlení. De facto se jedná o 
přehodnocení časových horizontů a směru rozvoje zástavby pro bydlení. Výstavba je umožněna v návaznosti na zastavěné 
území sídla Velká Lhoty a systém veřejné infrastruktury. Vymezená plocha přispívá ke zkompaktnění zástavby dvojsídla Lhoty 
u Potštejna, aniž by ovšem docházelo k úplnému propojení sídel. Ta jsou přirozeně oddělena tokem Lhotského potoka a tato 

přirozená krajinná osa je respektována. 

Vymezením plochy Z13 vzniká nárok na zábor ZPF v celkové výměře 38 869 m2, z toho 2953 m2 půd I. třídy ochrany 
ZPF a 10 664 m2 půd II. třídy ochrany ZPF.  

Vymezená plocha Z13 je z hlediska urbanistické koncepce přirozeným směrem rozvoje obce (části Velké Lhoty) 
podél historické místní komunikace směřující na poutní sídlo Homol. Upřednostněním rozvoje v této lokalitě namísto lokality 
plochy Z9 je omezen stavební rozvoj do volné krajiny. Rozvoj trvalého bydlení je umožněn v prostoru mezi dvěma historickými 
sídly. Vzhledem k velikosti plochy nad 2 ha byla stanovena podmínka zpracování územní studie US1 jako podmínky pro využití 
plochy Z13 a jejího bezprostředního okolí vč. konkrétního zadání. Tím je zajišťováno hospodárné využití prostoru plochy i 
vzhledem k ochraně ZPF vyšších tříd ochrany.  

Zastavitelná plocha Z14 

Změnou č. 2 byla, v souladu s Požadavkem identifikovaným v Pokynech pro zpracování návrhu změny územního 
plánu Lhoty u Potštejna obsažených ve Zprávě o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna schválené Zastupitelstvem 
obce dne 11.12.2020, vymezena zastavitelná plocha Z13 smíšeného venkovského bydlení (SV), pro kterou je nezbytné zajistit 
i odpovídající dopravní obslužnost. Kromě stávajících místních komunikací v části Velká Lhota bude dopravní obslužnost 
zajištěna i po místní komunikaci přes Brodec (směr Velká Lhota – zastávka autobusu Lhoty u Potštejna, Homole).  

Zastavitelná plocha Z14 byla vymezena pro zajištění bezpečného napojení této místní komunikace na silnici III/3167 
a řešení umístění zastávky autobusu v místě křížení cest. Vymezením vzniká nárok na zábor ZPF nižších tříd ochrany o výměře 
1632 m2. 

11. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Řešením Změny č. 2 nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa; zastavitelné plochy vymezené 

Změnou č. 2 nezasahují do PUPFL.  

12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

13 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 2 je zpracována na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna za období 12/2015 – 

08/2020 schválené Zastupitelstvem obce dne 11.12.2020, resp. dle Pokynů pro zpracování Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna 

obsažených v této Zprávě, které v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a s odkazem na § 47 stavebního zákona představují 
zadání změny územního plánu. 

K návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna, resp. k pokynům pro zpracování Změny č. 2 ÚP 
Lhoty u Potštejna Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku ze dne 
23.10.2020 č.j. KUKHK-33119/ZP/2020 konstatoval, že návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Lhoty u Potštejna za 
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období 12/2015 – 08/2020 nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 
Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona.  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán příslušný podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon EIA) ve stanovisku ze dne 23.10.2020 č.j. KUKHK-34827/ZP/2020 konstatoval, že Návrh změny č. 2 

územního plánu Lhoty u Potštejna, který pořizovatel pořídí na základě zprávy o uplatňování, není nutno posoudit z hlediska 

vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA.  

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů 
Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

15 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání Změny č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. 
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třída ochrany ZPF
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[c] ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU LHOTY U POTŠTEJNA - PŘÍLOHY 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČR   Česká republika 

k. ú.  katastrální území  
KHK Královéhradecký kraj 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
ORP obec s rozšířenou působností 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  
RD  rodinný dům 

SO  správní obvod 

ÚAP  územně analytické podklady  
ÚP   územní plán 

ÚPD  územně plánovací dokumentace  
ÚS  územní studie 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VPO  veřejně prospěšná opatření  
VPS  veřejně prospěšné stavby 

ZPF  zemědělský půdní fond  
ZÚR KHK Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
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PŘÍLOHA Č. 2 – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Text s vyznačením změn provedených Změnou č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna je označen tímto způsobem:  

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 Zastavěné území je v územním plánu Lhoty u Potštejna vymezeno k datu 30.6.20144.3.2022 
Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres základního členění, 
hlavní výkres).  

 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, A OCHRANAY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

2.1. Vymezení řešeného území 
Řešeným územím je správní území obce Lhoty u Potštejna, tvořené jediným katastrálním 

územím Lhoty u Potštejna (okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj).  

2.2. Koncepce rozvoje území obce 

Koncepce rozvoje území obce je vyjádřena následujícími body:  

• vytvoření územních podmínek pro optimální plošný a prostorový rozvoj obce; 

• respektování stávajícího uspořádání sídla, zachování identity a rovnoměrného rozvoje obou 
sídel (Velké a Malé Lhoty) a vytvoření nabídky ploch pro bydlení; 

• potvrzení a podpoření charakteru střediskové obce pro okolní vesnice; 

• vytvoření podmínek pro ochranu a obnovu kulturních hodnot území, zejména areálu poutního 
místa Homole; 

• koordinovaný rozvoj veřejné infrastruktury, zejména dopravní a technické infrastruktury; 

• vytvoření podmínek pro rozvoj ekonomických aktivit a nerušících výrobních aktivit místního 
významu v rámci ploch smíšených obytných; 

• respektování převažujícího zemědělského charakteru krajiny, ochrana a obnova krajinných 
prvků a charakteristického uspořádání krajiny; 

• vytvoření podmínek pro revitalizační a protipovodňová opatření v krajině směřující ke snížení 
rizik způsobených povodněmi na vodních tocích a k posílení ekologicko stabilizační funkce 
krajiny; 

• respektování a ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.  

2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
Obecné principy rozvoje sídel v území je nutné koncipovat s ohledem na ochranu a rozvoj jeho 

hodnot – respektovat urbanistické, architektonické, kulturní a přírodní hodnoty řešeného území.  

Územním plánem je stanovena ochrana následujících hodnot: 
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2.3.1. Hodnoty urbanistické 

Územní plán Lhoty u Potštejna vytváří podmínky pro ochranu všech kulturně historických 
hodnot v území. Územním plánem je respektováno základní urbanistické členění řešeného území, 
včetně zachování identity a rovnoměrného rozvoje obou sídel (Velké a Malé Lhoty).  

 Kromě kulturních památek, které jsou zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek ČR a území s archeologickými nálezy, je územním plánem stanovena ochrana následujících 
hodnot: 

• stávající historicky utvářená urbanistická struktura obou sídel a enklávy Homole; 

• významné poutní místo Homole s dominantou kostela Panny Marie Bolestné (stavební 
dominanta) a s kamenným schodištěm - areál unikátní národní kulturní památky; 

• objekty v památkovém zájmu (památky místního významu, které nejsou registrovány 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR); 

• kulturní krajina nesoucí stopy antropogenní činnosti.  

2.3.2. Přírodní hodnoty 

Kromě chráněných území přírody dle zvláštních předpisů (významné krajinné prvky dané ze 
zákona a registrované, evidované památné stromy) jsou územním plánem chráněny následující přírodní 
hodnoty: 

• prvky územního systému ekologické stability lokálního charakteru včetně interakčních prvků; 

• plochy vymezené v územním plánu jako plochy přírodní (NP), plochy lesní (NL) a plochy 
smíšené nezastavěného území (NS); 

• rozmanitost krajinných ploch – krajinné formace, břehové porosty, remízy, meze, solitérní 
stromy i skupinové porosty ve volné krajině; 

• zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. 

2.3.3. Hodnoty civilizační a technické 

 V řešeném území je nutné v souladu se stanovenými prioritami koncepce chránit a rozvíjet 
následující civilizační a technické hodnoty: 

• systémy technické a dopravní infrastruktury jako základní hodnoty nezbytné pro trvalé bydlení; 

• cestní síť v krajině, značené turistické a cykloturistické trasy; 

• plochy a zařízení občanského vybavení a veřejných prostranství s významem míst kulturního a 
společenského dění v obci; 

• stabilizované plochy výroby s potenciálem rozvoje hospodářských aktivit. 
 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ 
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1. Urbanistická koncepce 

 Urbanistická koncepce zachovává stávající hodnoty a funkce v území tak, aby byla udržena 
současná rovnováha mezi jednotlivými plochami s rozdílným způsobem využití a byly vytvořeny 
optimální podmínky pro jejich další rozvoj.  

 Při využívání území je nutné dodržovat následující zásady: 

• zachovat přirozenou nejednoznačnost urbanizovaných ploch ve vesnickém prostředí – umožnit 
bydlení, rekreaci, občanské vybavení, drobnou výrobu atd. ve stávajících i navrhovaných 
plochách; 
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• rozvojové plochy pro bydlení vymezit jako logické pokračování vývoje sídel (extenze nebo 
doplnění zastavěného území podél cest); 

• pokračovat v kontinuálním a koordinovaném rozvoji sídel ve vazbě na zastavěné území; 

• zachovávat prostorové oddělení a svébytnost Velké a Malé Lhoty; 

• stanovit podmínky pro obnovu areálu poutního místa Homole; 

• podporovat komplexní rozvoj veřejné infrastruktury v obci. 

 V rámci urbanistické koncepce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití, 
jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

• Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) – územním plánem jsou 
vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení (škola, sportovní plochy, obecní úřad 
atd.)  

• Plochy veřejných prostranství (PV) – vymezeny jsou stabilizované plochy v centrálních 
částech zastavěného území sídel.  

• Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – tvoří dominantní funkci v urbanizovaném území. 
Územním plánem jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV). Plošný rozvoj je umožněn v přímé vazbě na obě hlavní sídlazastavěné území 
a systém veřejné infrastruktury – zastavitelné plochy Z1, Z2 Z13 ve Velké Lhotě a plochy Z9 a 
Z12 v Malé Lhotě.  

• Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – vymezeny jsou stabilizované plochy 
komunikační sítě, územním plánem je vymezena plocha parkoviště (Z7) k areálu poutního 
místa Homole a plocha pro optimalizaci místní komunikace pro obsluhu sídla Velká Lhota (Z14). 

• Plochy technické infrastruktury – jsou členěny na následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

• Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI) – stávající technická infrastruktura je 
v území zastoupena liniovým vedením inženýrských sítí a souvisejícím zařízením. 
V rámci technické infrastruktury je územním plánem vymezena zastavitelná plocha Z6 
pro realizaci čistírny odpadních vod západně od Malé Lhoty.   

• Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
(TO) – územním plánem je vymezena plocha Z5 pro realizaci sběrného dvora.  

• Plochy výroby a skladování – jsou členěny na následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

• Výroba a skladování – lehký průmysl (VL) – je vymezena stávající plocha areálu pily, 
územním plánem je umožněno jeho rozšíření v zastavitelné ploše Z8.  

• Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) – územním plánem jsou vymezeny 
stabilizované zemědělské areály ve střední části, na jižním okraji osídlení a drobná 
plocha JV od Malé Lhoty s navazující zastavitelnou plochou Z10. Drobná zemědělská 
výroba je v souladu s přípustným a podmíněně přípustným využitím umožněna 
v plochách smíšených obytných – venkovských (SV).  

• Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) – vymezeny jsou stabilizované i návrhové (Z11) plochy 
v Malé Lhotě.  

3.2. Vymezení systému sídelní zeleně 

 Systém sídelní zeleně představují následující plochy s rozdílným způsobem využití vymezené 
v zastavěném území a v zastavitelných plochách: 

• Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) – územním plánem jsou vymezeny plochy na východním 
okraji Malé Lhoty v okolí vodního zdroje a ve vazbě na rozsáhlou zastavitelnou plochu 
Z9.plochu územní rezervy pro smíšené bydlení (R5). 

 V rámci koncepce systému sídelní zeleně jsou stanoveny následující zásady: 

- plochy zeleně vymezené v územním plánu jsou nezastavitelné; 
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- plochy zeleně budou vymezovány v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, 
zejména pak v rozvojových lokalitách (v plochách smíšených obytných) v podobě zeleně 
veřejně přístupné jako nedílné součásti veřejných prostranství.  

3.3. Vymezení zastavitelných ploch 

V zastavitelných plochách budou respektovány limity využití území vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů a rozhodnutí.  

V územním plánu Lhoty u Potštejna jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 

Ozn. funkční zařazení podmínky využití plochy/pozn. 

Z1 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) - 

Z2 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) - 

Z5 

technická infrastruktura – 
plochy pro stavby a 

zařízení pro nakládání 
s odpady (TO) 

- plocha pro realizaci sběrného dvora 

Z6 
technická infrastruktura – 

inženýrské sítě (TI) - plocha pro vybudování centrální ČOV 

Z7 
dopravní infrastruktura – 

silniční (DS) 
- prověření územní studií obnovy areálu poutního 

místa Homole jako podmínka pro rozhodování 

Z8 
výroba a skladování – 

lehký průmysl (VL) 
- plocha rozšíření stávajícího areálu (pily) 

- zachovat nezastavitelný pás podél západní hranice  

Z9 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) 

- prověření územní studií jako podmínka pro 
rozhodování 

Z10 
výroba a skladování – 

zemědělská výroba (VZ) - plocha rozšíření stávající zemědělské výroby 

Z11 
zeleň soukromá a 
vyhrazená (ZS) -  

Z12 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) - 

Z13 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) 

- prověření územní studií jako podmínka pro 
rozhodování 

Z14 
dopravní infrastruktura – 

silniční (DS) - 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK 
PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO 
VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1. Občanské vybavení 
 Koncepce uspořádání veřejné infrastruktury specifikuje následující plochy občanského 
vybavení včetně stanovených podmínek pro jejich umísťování:  

• Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

 Územní plán vymezuje pouze stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury zejména v centrální části Malé Lhoty při návsi. 
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 Všechny plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je nutno ve struktuře obce 
chránit a přednostně využívat pro veřejné účely. Případné komerční využívání těchto ploch musí být 
v souladu s veřejným zájmem a v návaznosti na něj (např. související a doplňkové služby apod.).  

4.2. Veřejná prostranství 
 Územní plán vymezuje následující plochy veřejných prostranství: 

• Veřejná prostranství (PV) 

 Jako veřejná prostranství jsou vymezeny prostorotvorné a komunikační plochy v centrálních 
návesních plochách Velké a Malé Lhoty. V rámci veřejných prostranství jsou zahrnuty rovněž související 
plochy veřejné zeleně. Veřejná prostranství jsou nezastavitelná. 

 V rámci zastavitelných ploch smíšených obytných budou v územních studiích a navazujících 
dokumentacích navrhovány dostatečné plochy veřejných prostranství.  

4.3. Dopravní infrastruktura 

4.3.1. Doprava silniční 
V řešeném území je vymezen stabilizovaný systém silnic III. třídy doplněný místními a 

účelovými komunikacemi. Není navrhována změna koncepce.  

 

Statická doprava – parkování 

 Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou součástí ploch dopravní infrastruktury (DS).  

 V rámci koncepce dopravní infrastruktury jejsou v územním plánu vymezenay následující 
zastavitelnáé plochay:  

Ozn. funkční zařazení podmínky využití plochy/pozn. 

Z7 
dopravní infrastruktura – 

silniční (DS) 
- prověření územní studií obnovy areálu poutního 

místa Homole jako podmínka pro rozhodování 

Z14 
dopravní infrastruktura – 

silniční (DS) - 

 Hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití plochy je stanoveno v kapitole 6.  

 Pro jednotlivé nově navržené rozvojové lokality budou vybudovány, resp. prodlouženy místní 
komunikace napojené na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se 
způsobem zástavby zejména u rozsáhlejších rozvojových lokalit.  

 Umístění komunikací v jednotlivých zastavitelných plochách bude předmětem řešení 
navazujících stupňů projektových dokumentací.  

 V přípustném využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněna realizace 
navazujících dokumentací u zastavitelných ploch a projektově u ploch stabilizovaných.  

4.3.2. Komunikace pro pěší 
 Není navrhována změna koncepce.  

 Samostatné chodníky nejsou v územním plánu vymezeny, jejich realizace je umožněna v rámci 
hlavního a přípustného využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití (zejména plochy dopravní 
infrastruktury – silniční, plochy veřejných prostranství atd.).  

4.3.3. Cyklistická doprava 

 Územní plán vymezuje stávající cyklistické trasy. Není navrhována změna koncepce.  
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4.4. Technická infrastruktura 

4.4.1. Koncepce zásobování vodou  

Zásobování pitnou vodou 

Územním plánem jsou v řešeném území navržena následující opatření: 

- vodojem o kapacitě cca 50 m3 umístěný v severovýchodní části řešeného území 

- napojení na skupinový vodovod Borovnice – Přestavlky přes Borovnici 

- propojení s navrženým skupinovým vodovodem DSO mikroregionu Brodec s předpokladem 
realizace přivaděcího řadu od stávajícího vodního zdroje do navrženého vodojemu o kapacitě 200 m3 
umístěného v blízkosti jihozápadní hranice řešeného území v k.ú. Borovnice u Potštejna. Odtud je 
navržen zásobovací řad, jímž je gravitačně dopravována voda do stávajícího vodovodního systému 
v úseku mezi Malou a Velkou Lhotou. V případě realizace navrženého řešení se počítá se zrušením 
akumulace u čerpací stanice umístěné v blízkosti jímacího vrtu.  

Rozvody vody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou umísťovány přednostně v 
plochách veřejných prostranství a v plochách pro dopravu, vodovodní řady budou v maximální míře 
zokruhovány. 

Rozvojové plochy jsou navrženy s ohledem na maximální využití stávajícího systému 
zásobování pitnou vodou. U objektů mimo dosah vodovodního systému bude zásobování vodou řešeno 
individuálním způsobem. 

Zásobování požární vodou 

Stávající vodovodní síť slouží i pro zajištění požární ochrany zásobovaného území. Kapacita 
zdrojů je pro případ požáru dostatečná.  

V koncových úsecích vodovodní sítě menších profilů nebo u atypických požadavků na potřebu 
požární vody je nutno situaci posoudit individuálně a případně řešit dodávku požární vody i jiným 
způsobem (vodoteč, požární nádrž apod.).  

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

V době výpadku dodávky pitné vody bude zásobování zajišťováno odběrem pitné vody 
z vlastního vrtu, příp. dovozem vody ze zdroje NZV Přestavlky – vrt HV-1 . Zásobování pitnou vodou 
bude doplňováno vodou balenou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle 
pokynů územně příslušného hygienika. 

4.4.2. Koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod 

Návrh koncepce kanalizace 

Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrských sítí 
(TI):  

ozn. 
lokality 

funkční využití podmínky využití plochy/poznámky rozloha (ha) 

Z6 
technická 

infrastruktura – 
inženýrské sítě (TI) 

- plocha pro vybudování centrální ČOV  0,38 

Územní plán navrhuje pro řešené území realizaci oddílné kanalizace (převážně gravitační 
s dílčími úseky výtlaků) vyústěné na navrhovanou ČOV (lokalita Z6). 

Do doby vybudování oddílného kanalizačního systému a nové ČOV, budou nově realizované 
objekty odkanalizovány do jímek na vyvážení s atestem nepropustnosti. Při splnění určitých podmínek 
(např. na základě hydrogeologického posudku, výskytu vyhovujícího recipientu, atd.) je možné pro 
čištění odpadních vod využít domovní ČOV.  

Srážkové vody budou z důvodu zpomalení odtoku z území v maximální možné míře likvidovány 
přímo na pozemcích (akumulací – zálivkou, vsakováním).  
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Při zástavbě je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly 
po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo k výraznému zhoršení odtokových 
poměrů v území.  

4.4.3. Zásobování elektrickou energií  
Koncepce zásobování obce elektrickou energií je vyhovující a zůstane i nadále nezměněna. 

Požadovaný příkon 

Požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávajících trafostanic, které se přezbrojí  
a osadí většími transformátory, příp. výstavbou nových trafostanic s vrchní primární přípojkou. 

Primární rozvod 

Primární rozvodný systém zůstane zachován.  

Sekundární rozvod 

Nová zástavba bude připojována kabelovým sekundárním vedením. Stávající nadzemní 
rozvodná síť bude podle možností a požadavků na výkon postupně kabelizována. 

4.4.4. Telekomunikace, radiokomunikace 

Není navrhována změna koncepce. 

4.4.5. Zásobování plynem 

Nedochází ke změně koncepce zásobování plynem. Rozvojové lokality budou napojeny na 
stávající, resp. nově vybudované plynovodní řady. 

Při návrhu nových tras budou zhodnoceny stávající rozvody a případně navržena jejich úprava 
či náhrada (přehodnocení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynovodu apod.).  

4.4.6. Nakládání s odpady 

Koncepce v oblasti odstraňování odpadů je vyhovující. V návrhovém období je uvažováno se 
zachováním stávajícího způsobu likvidace odpadů.  

V územním plánu je vymezena plocha pro umístění sběrného dvora. – zastavitelná plocha Z5 
(technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady). 

Shromažďovací plochy pro tříděný odpad je možno umísťovat v rámci jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití jako zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území. 
 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, 
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 

5.1. Koncepce řešení krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny je založena na ochraně přírodních a krajinných hodnot území tak, 
aby docházelo ke zvyšování ekologické stability krajiny a byla zachována její hospodářská funkce i 
estetická hodnota. Uspořádání krajiny v územním plánu představuje její členění na samostatné plochy 
s rozdílným způsobem využití.  

 Při využívání území je nutné dodržovat následující zásady: 

• zachovat prolínání zemědělské a lesní krajiny v území, umožnit obnovu krajinné zeleně; 

• ochránit volnou krajinu před zastavěním, zástavbu umísťovat v přímé vazbě na zastavěné 
území a v dosahu stávající dopravní a technické infrastruktury; 
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• umožnit obnovu (revitalizaci) vodního toku Brodec v rozsahu inundačního území; 

• v ohrožených plochách realizovat opatření směřující k eliminaci eroze, zpomalení odtoku 
srážkové vody a smyvu orné půdy; 

• plochy nevhodné k zemědělskému využívání (plochy sesuvů, erozních rýh, svahů) vymezit k 
zalesnění; 

• vytvořit podmínky pro realizaci protipovodňových a revitalizačních opatření; 

• vytvořit podmínky pro krajinářskou obnovu areálu poutního místa Homole, umožnit kultivační 
zásahy - odlesnění; 

• při hospodaření na zemědělské a lesní půdě upřednostnit způsoby směřující k jejich údržbě. 

Nezastavěné území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, jejichž 
hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kapitole 6: 

• Plochy vodní a vodohospodářské (W) – zahrnují stabilizované plochy vodních toků a vodních 
ploch v zastavěném i nezastavěném území.  

• Plochy zemědělské (NZ) – územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy 
zemědělského využití.  

• Plochy lesní (NL) – územním plánem jsou vymezeny zejména stabilizované plochy na 
pozemcích určených k plnění funkce lesa. Pro rozšíření lesních ploch jsou vymezeny 
následující plochy změn v krajině: 

ozn. 
lokality 

funkční využití podmínky využití plochy/poznámky rozloha (ha) 

K3 plochy lesní (NL) - zalesnění 1,49 

K4 plochy lesní (NL) - zalesnění 1,77 

K5 plochy lesní (NL) - zalesnění 0,71 

K6 plochy lesní (NL) - zalesnění 1,04 

K7a plochy lesní (NL) - zalesnění 0,81 

K7b plochy lesní (NL) - zalesnění 0,03 

K7c plochy lesní (NL) - zalesnění 0,03 

K7d plochy lesní (NL) - zalesnění 0,41 

• Plochy přírodní (NP) – územním plánem jsou vymezeny plochy s jednoznačnou prioritou 
ochrany přírody, v řešeném území zahrnují skladebné části územního systému ekologické 
stability (biocentra).  

• Plochy smíšené nezastavěného území (NS) – jsou vymezeny jako plochy funkčně 
nevyhraněné. Podmínky využití plochy jsou stanoveny s ohledem na kódy v indexu funkcí, které 
byly ploše přiřazeny:  

o zemědělská (z) – v plochách je zastoupena mezi ostatními funkce zemědělské 
prvovýroby převážně extenzivního charakteru s mimoprodukčním významem. 

o přírodní (p) – přírodní funkce je součástí ostatních funkcí, v případě zastoupení 
dalších funkcí musí být respektována ochrana přírody. 

o vodohospodářská (v) – zahrnuje plochy, kde se předpokládá realizace zejména 
ochranných vodohospodářských opatření, revitalizačních opatření na vodních tocích, 
ploch řízených rozlivů, apod. s možným omezením intenzivních forem zemědělské 
výroby.  
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o jiná specifická funkce (x) – součástí ploch s předpokladem realizace primárních 
protierozních opatření na zemědělské půdě s možným omezením intenzivních forem 
zemědělské výroby. 

 Územním plánem jsou stanoveny následující plochy změn v krajině:  

ozn. 
lokality 

funkční využití podmínky využití plochy/poznámky rozloha (ha) 

K1 

plochy smíšené 
nezastavěného 

území – zemědělské, 
přírodní (NSzp) 

- odlesnění 
- prověření územní studií obnovy areálu 

poutního místa Homole jako podmínka pro 
rozhodování 

1,06 

K2 

plochy smíšené 
nezastavěného 

území – zemědělské, 
přírodní (NSzp) 

- odlesnění 
- prověření územní studií obnovy areálu 

poutního místa Homole jako podmínka pro 
rozhodování 

0,58 

Další zásady:  

• příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích, zejména v nivách vodotečí; 

• obnova tradice solitérních stromů v krajině jako orientačních bodů, zviditelnění hranic pozemků, 
výsadba k objektům apod. s využitím dlouhověkých dřevin (dub, lípa, klen, buk), ochrana 
stávajících solitérních dřevin v krajině; 

• doplnění mimolesní zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí či remízů 
(interakční prvky), ozelenění druhově původními dřevinami.  

5.2. Prostupnost krajiny 

Cestní síť v krajině je vyhovující z hlediska zpřístupnění pozemků pro hospodaření i z pohledu 
využití pro pěší.  

Prostupnost krajiny je podstatně zvýšena obnovou většiny účelových komunikací. Kromě 
významu pro dopravní obsluhu území a rekreační využití má obnova cest také významný dopad na 
ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. Aspekt protierozních opatření musí být promítnut 
do technického řešení cest.  

 Biologickou prostupnost krajiny je nutné zajistit ochranou a péčí o prvky územního systému 
ekologické stability. Ve vodních tocích budou odstraňovány nebo migračně zprůchodňovány překážky 
bránící migraci vodních živočichů.  

5.3. Protierozní a revitalizační opatření v krajině 

Realizace protierozních a revitalizačních opatření v krajině je umožněna v plochách smíšených 
nezastavěného území (NS) s přiřazením indexu (x).  

5.4. Ochrana před povodněmi 
 Územní plán vymezuje stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (NS) s přiřazením 
indexu (v) v plochách, kde se předpokládá realizace protipovodňových a ochranných 
vodohospodářských opatření.  

 Za účelem zvýšení retenčních schopností krajiny budou uplatňovány zejména následující 
zásady:  

- zalesnit problémové plochy, doplnění je možné provádět v rámci navrhovaných  prvků ÚSES; 
případné zalesnění je možné provádět pouze na základě botanického průzkumu lokality 
(zabránit znehodnocení přírodě blízkých ekosystémů); 

- doplnění liniových prvků (meze, cesty) provádět pouze dřevinami přirozeného charakteru; 
- realizovat revitalizační opatření na vodních tocích sledující mimo jiné zadržení vody v krajině; 
- neumísťovat stavby vyjma nezbytných vodohospodářských staveb ve funkčních nivách vodních 

toků, a to i v zastavěném území a v zastavitelných plochách; 
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- neměnit terénními úpravami přirozenou konfiguraci funkčních niv vodních toků; 
- při realizaci protipovodňových opatření preferovat přírodě blízká opatření a minimalizovat 

technické zásahy. 

 V zastavitelných plochách budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu 

urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke 
zhoršení odtokových poměrů. 

5.5. Územní systém ekologické stability 

 Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES lokálního významu – plochy 
biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány. V řešeném území se jedná o následující prvky: 

• prvky lokálního významu: 

lokální biocentra BC 2, 3, 4, 5, 11 

lokální biokoridory LBK 1, 2/3, 3/4, 4/A, 4/5, 5/6, 5/11, 4/B, 4/6 

 Dále budou v území respektovány navržené interakční prvky a ostatní prvky krajinné zeleně 
v podobě liniových i bodových porostů – drobné vodní toky, meze, solitérní stromy, remízy apod.  

 Pro plochy biocenter a biokoridorů obecně platí následující zásady: 

na lesních plochách 

• podporovat přirozenou obnovu porostů 

• nesnižovat koeficient ekologické stability 

• podporovat zachování původních dřevin a obnovu druhové skladby 

• podporovat vertikální členění 

na nelesních půdách 

• podporovat břehové výsadby podél vodních toků a mimosídelních cest 
• respektovat přirozenou skladbu dřevin v plochách břehových porostů 

• podporovat přirozený vodní režim a vznik revitalizačních prvků na vodních tocích (meandry, 
tůně, poldry apod.) 

• neumisťovat nové stavby v plochách biokoridorů 

 

6. 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 
UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO 
ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ 
TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO 
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE 
ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, 
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

 Řešené území pokrývají beze zbytku a jednoznačně následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 
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hlavní využití: 

- občanské vybavení, které je součástí veřejné infrastruktury 

přípustné využití: 

- plochy staveb a zařízení sloužící např. pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva 

- stavby a zařízení sportovní jako součást areálů občanského vybavení 
- plochy veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně 
- plochy dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů a správců, či služební byty 
- pozemky staveb občanského vybavení, které není součástí veřejné infrastruktury za podmínky, že 

bude funkcí doplňkovou k využití hlavnímu 
- zařízení na výrobu sluneční energie za podmínky umístění na stávající budovy, např. střechy, 

pokud se nebudou negativně projevovat v dálkových pohledech a průhledech 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- stavby a změny staveb budou respektovat výškovou hladinu okolní zástavby 
- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 

Veřejná prostranství (PV) 

hlavní využití: 

- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a obytnou funkci 

přípustné využití: 

- pozemky veřejně přístupné 
- plochy zeleně  
- pozemky dopravní a technické infrastruktury s charakterem odpovídajícím účelu veřejných 

prostranství 

podmíněně přípustné využití: 

- pozemky občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují 
využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. informační zařízení, občerstvení s venkovním 
zařízením, dětská hřiště, veřejná WC, vodní prvky a doprovodný mobiliář) 

- parkoviště, pokud nejsou v rozporu s hlavním využitím 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- doplňkové stavby a zařízení musí důsledně respektovat charakter veřejného prostranství, do něhož 
jsou vsazovány, zejména pokud se jedná o hlavní veřejná prostranství (návesní prostory, ulice, 
apod.) 

 

Smíšené obytné – venkovské (SV) 

hlavní využití: 

- bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení 

přípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, užitkovými zahradami a případným 
chovem hospodářských zvířat, 
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- stavby a zařízení individuální a rodinné rekreace 
- ubytovací a stravovací zařízení místního významu 
- stavby a zařízení občanského vybavení místního významu 
- plochy veřejné a soukromé zeleně 
- malé vodní plochy a bazény 
- plochy veřejných prostranství 
- plochy dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení výroby a skladování (charakteru drobné a řemeslné výroby) za podmínky, že 
svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí, 
nesníží kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou výrazně nezvýší dopravní zátěž 
v území 

- bytové domy za podmínky max. podlažnosti do 2 NP 
- zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky umístění na budovy, např. střechy, 

pokud se nebudou negativně projevovat v dálkových pohledech a průhledech 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- stavby a změny staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby a to zejména při umístění na pozemku a výškovém osazení 
v terénu 

- hlavní stavby a změny hlavních staveb budou respektovat dominantní typ zastřešení – sedlová, 
valbová či polovalbová střecha 

- max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.3.  

 

Dopravní infrastruktura – silniční (DS) 

hlavní využití: 

- plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu (odstavných ploch) a veřejných 
prostranství 

přípustné využití: 

- plochy liniových staveb dopravy silniční (dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní, účelové a obslužné 
komunikace) 

- komunikace pro pěší a cyklisty 
- odstavné a parkovací plochy 
- terminály hromadné dopravy včetně služeb pro cestující 
- plochy staveb čerpacích stanic pohonných ploch včetně služeb pro motoristy 
- plochy zeleně na dopravních plochách 
- plochy dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 

podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI)  

hlavní využití: 

- plochy, areály, objekty a zařízení technické infrastruktury 
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přípustné využití: 

- plochy staveb a zařízení pro zásobování vodou 
- plochy staveb a zařízení pro zásobování energiemi 
- plochy staveb a zařízení pro zásobování teplem a plynem 
- plochy staveb a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace 
- plochy staveb a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly 
- plochy dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně 

podmíněně přípustné využití:  

- zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky jejich umístění na budovy, např. 
střechy, pokud se nebudou negativně projevovat v dálkových pohledech a průhledech 

nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 

hlavní využití: 

- plochy a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování odpadů 

přípustné využití: 

- plochy pro krátkodobé skladování, manipulaci a zpracování odpadu 
- stavby a zařízení související technické infrastruktury 
- stavy a zařízení občanské vybavenosti pro obsluhu řešeného území 
- plochy dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy ochranné a izolační zeleně 

podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno 

nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)  

hlavní využití: 

- průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice 
areálu 

přípustné využití: 

- pozemky staveb lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby 
- pozemky staveb pro skladování 
- pozemky staveb zemědělské výroby rostlinné 
- pozemky staveb pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory) 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně a vodní plochy 
- energetická zařízení (fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, kogenerační jednotky) 

 

podmíněně přípustné využití: 

- pozemky staveb zemědělské výroby živočišné za podmínky, že se jedná o stávající objekty 
zemědělské výroby 

- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů 



přílohy    Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna 

 

 

ŽALUDA, projektová kancelář                / 15 / 

a správců) 
- plochy staveb občanské vybavenosti komerčního charakteru (mimo objektů občanské vybavenosti 

pro rekreační ubytování, pro sport a kulturu) za podmínky, že nebudou omezovat hlavní využití  

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich zapojení do okolního prostředí, 
zejména pak bezkoliznímu působení v dálkových pohledech 

- max. výška objektů 15 m 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) 

hlavní využití: 

- areály zemědělské výroby slouží k umisťování staveb zemědělské výroby a funkčně souvisejících 
staveb a zařízení a přidružené drobné výroby 

přípustné využití: 

- plochy staveb výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a posklizňovou 
úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat včetně skladování a přípravy krmiva a steliva, 
uchování produktů, dočasné uchování odpadů, skladování nástrojů, pěstování rostlin, servis) 

- plochy staveb nezemědělského charakteru - výrobních služeb a řemeslné výroby, pozemky staveb 
pro skladování 

- plochy pro obchodní zařízení a nevýrobní služby 
- plochy dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území, plochy zeleně 
- energetická zařízení (fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, kogenerační jednotky) 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro stravování za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu 
- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení majitelů 

a správců) 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich přirozenému zapojení do okolního 
prostředí, zejména pak bezkoliznímu působení v dálkových pohledech 

- max. výška objektů 15 m 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS) 

hlavní využití: 

- pozemky užitkových zahrad a sadů 

přípustné využití: 

- travnaté plochy, louky, pastviny 
- objekty a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch (zahradní domky, bazény, pergoly apod.)  
- vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, pokud se jejich alternativní 
trasování mimo plochy prokáže jako neúměrně finančně náročné 
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nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

podmínky prostorového uspořádání: 

- zastavěná plocha: max. 30 m2 
- výška objektu: max. 5 m 

Specifické podmínky využití zastavitelných ploch jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

hlavní využití: 

- řeky, potoky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které 
plní funkci vodohospodářskou, ekologicko stabilizační, rekreační, estetickou či hospodářskou  

přípustné využití: 

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně 
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímací objekty, výpusti, hráze, čepy, 

kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.) 
- chov ryb a vodních živočichů 

podmíněně přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro chov ryb za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území 
- likvidace vyčištěných vod z domovních čistíren za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší 

vodní režim v území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

 

Plochy zemědělské (NZ) 

hlavní využití:  

- pozemky zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území a zastavitelné plochy; převážně se 
jedná o ornou půdu, louky a pastviny; zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zeleně 

přípustné využití:  

- zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sadů a zahrad 
- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro 

obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro 
dobytek, seníky apod.)  

- dopravní plochy nezbytné pro obhospodařování pozemků a k zajištění prostupnosti krajiny 
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, stromořadí apod.) 
- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné 

zdi, poldry, průlehy, příkopy) 
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury 
- vodní plochy a toky 

podmíněně přípustné využití: 

- zalesnění, revitalizace vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za 
podmínky, že zásadním způsobem nenaruší vodní režim v území 

- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 
- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný 

ráz území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
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Plochy lesní (NL) 

hlavní využití: 

- plochy lesa se zastoupením produkčních i mimoprodukčních funkcí - rekreačních, ekologických, 
přírodních a krajinotvorných 

přípustné využití: 

- plochy PUPFL 
- pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení 

bystřin a strží, odvodnění lesní půdy) 
- malé vodní plochy a toky 
- cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky s konkrétním umístěním na lesních cestách 
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů 
- stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně 
- dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě 

podmíněně přípustné využití:  

- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný 
ráz území 

- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Specifické podmínky využití ploch změn v krajině jsou uvedeny v kapitole 5.1.  

 

Plochy přírodní (NP) 

hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy 
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druhů 

- plochy územních systémů ekologické stability 

přípustné využití: 

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně zalesnění 
- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním ekosystémům 
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky 

méně stabilní části krajiny 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj 

přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny 
- stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků 
- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky 
- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu 

podmíněně přípustné využití: 

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo 
náklady na jejich realizaci a za podmínky, že nebudou zásadně narušovat přírodní funkci plochy 

- dočasné využití pro hromadnou rekreaci v přírodě za podmínky, že nebude zásadně narušena 
přírodní funkce plochy 

- protipovodňová opatření nestavebního a přírodě blízkého charakteru za podmínky, že budou 
přispívat ke zvýšení přirozené retence srážkových vod a že nebudou mít negativní vliv na funkčnost 
prvků ÚSES 

- dočasné oplocení pozemků za podmínky zachování prostupnosti území  
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely za podmínky zachování prostupnosti území 
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nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

hlavní využití: 

- není stanoveno 

přípustné využití: 

v plochách s indexem z – zemědělské: 
- pozemky ZPF pro extenzivní způsoby hospodaření (hospodaření způsobem šetrným k přírodním 

skutečnostem bez zvyšování intenzity využití) 
- plochy PUPFL 
- stávající pozemky účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků, pro zajištění průchodnosti krajiny 
- komunikace pro pěší a cyklisty (polní cesty s navrženým odvodněním a doprovodnou zelení) 
- oplocení pozemků pro chovné a pěstební účely 

v plochách s indexem p – přírodní: 
- zeleň zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně 

stabilní části krajiny 
- vodní toky a vodní plochy  
- plošná, skupinová, liniová a solitérní zeleň, břehové porosty  
- plochy územního systému ekologické stability 
- stavby nebo opatření k zadržování vody v krajině, ke zpomalení odtoku (revitalizační opatření na 

vodních tocích, zasakovací pásy, travnaté průlehy)  

v plochách s indexem v – vodohospodářské: 
- protipovodňová opatření, zejména poldry, rybníky, retenční nádrže, hrázování, terasy, prohlubování 

(zkapacitňování) koryt vodních toků 
- revitalizace vodních toků – rozvolnění koryta, umožnění regulovaného rozlivu, meandry, prahy, 

stupně, přehrážky, průtočné a neprůtočné tůně, mokřady apod. 

v plochách s indexem x – jiná specifická funkce: 
- protierozní opatření (průlehy, travnaté údolnice, zasakovací travnaté pásy, meze, příkopy apod.) 
- terénní úpravy (valy, výkopy, zemní protierozní hrázky apod.), stavby mostků a propustků 
- drenážní a vsakovací systémy, ochranné nádrže 

podmíněně přípustné využití: 

v plochách s indexem z, p, v, x: 

- výstavba liniových inženýrských sítí pokud by jejich trasování mimo plochu neúměrně zvýšilo 
náklady na jejich realizaci 

- zalesnění za podmínky, že nepřekročí výměru 1 ha 
- výšková zařízení technické infrastruktury za podmínky, že zásadním způsobem nenaruší krajinný 

ráz území 

nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Specifické podmínky využití ploch změn v krajině jsou uvedeny v kapitole 5.1.  

 

7. 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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 Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které 
lze práva k pozemkům vyvlastnit. 

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury:  

WD1 – parkoviště pod Homolí (Z7) 

VD2 – optimalizace místní komunikace (Z14) 

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:  

WT1 – čistírna odpadních vod (Z6)  

Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability: 

VU1 – prvky územního systému ekologické stability – lokální 

Ozn.  dotčené parcely dle k. n. k. ú. popis 
možnost 

uplatnění práva 
ve prospěch 

WD1 poz. p.: 806/1, 800, 807/1, 806/9 
Lhoty u 

Potštejna 
parkoviště pod 

Homolí (Z7) 
Obec Lhoty u 

Potštejna 

WT1 
poz. p.: 120/5poz. p.: 120/100, 135/18, 

135/20, 120/91 

Lhoty u 
Potštejna 

čistírna 
odpadních vod 

(Z6)  

Obec Lhoty u 
Potštejna 

VU1 

poz. p.: 931/2, 931/1, 120/1, 125, 120/5, 
120/3, 120/48, 120/42, 931/9, 828, 115, 

770, 625/1, 771, 627/2, 627/1, 625/3, 
631/2, 627/3, 631/1, 927/5, 927/1, 686, 

586/1, 686/1, 586/19, 931/10, 584/4, 
584/5, 568/25, 931/11, 931/10, 568/24, 
686/2, 584/3, 587/3, 580/1, 586/22, 839, 
844, 931/5, 556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 

556/5, 556/6, 556/7, 556/11, 556/8, 
556/12, 551/2, 556/10, 551/21, 533, 
931/3, 930, 514/1, 514/1, 586/8, 837, 
575/2, 547, 843/1, 531/3, 450, 528/1, 

524/1, 438, 527, 436, 526, 458, 464, 459, 
524/3, 463, 847, 490/1, 522/1, 408, 480, 

490/2, 522/1, 496/1, 408, 477/2, 408, 
409, 411, 368, 855/7, 369, 376, 370, 

857/1, 263/1, 618, 105/4, 105/3, 105/1, 
107/9, 107/6, 107/2, 923/6, 35/1, 923/7, 

923/3, 256, 283, 257, 281, 284, 279, 280, 
282/2, 274, 273, 271, 268, 263/2, 877, 

933, 263/1, 212/1, 189, 188 

BC11: 263/4 
BC 2: 263/1, 933/3 
BC 3: 876/1, 282/1, 283, 274, 287, 263/2, 

280, 873, 268, 279, 260 
BC 4: 617/1, 105/4, 912, 625/1, 617/14, 

771, 618, 828, 869/5, 625/13, 
625/17, 931/55, 770/1, 931/56, 
931/57, 931/59, 931/63, 931/68, 
105/12, 105/13, 105/14, 105/15, 
105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 
107/19, 115/1, 115/2, 105/20, 
105/23, 105/24, 107/15, 115/4, 
107/17, 19/6, 931/16, 931/26, 
931/27, 931/63, 105/6, 105/7, 
105/8, 105/10, 105/11, 931/37, 
115/2 

BC 5: 528/3, 438/1, 496/1, 528/1, 527, 
436, 448/1, 596/29, 524/3, 847, 
458, 473, 450, 463, 846/3, 439/1, 

Lhoty u 
Potštejna 

prvky územního 
systému 

ekologické 
stability - lokální 

Česká republika 
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439/2, 437/1, 437/2, 524/10, 438/3, 
490/1, 522/1, 464, 461, 466, 468, 
441/2, 451, 453/1, 483, 488, 522/2, 
524/5, 524/6, 524/7, 524/8, 524/9, 
525 

LBK 1: 212/1, 188, 189 
LBK 2/3: 876/1, 263/2, 260, 261/2, 933/3 
LBK 3/4: 35/9, 256/3, 256/4, 256/7, 

256/8, 256/9, 256/10, 11/1, 256/6, 
876/1, 256/13, 876/2, 36/2, 19/1, 
105/4, 35/1, 923/6, st. 39, 287, st. 
41, 923/3, 942, 923/7, 14, 923/1, 
34/2, 34/3, 32/3, 34/1, 256/5, 871/5, 
105/20, 105/21, 105/22, 260, 19/6, 
105/5, 105/9, 105/11 

LBK 4: 263/4 
LBK 4/5: 556/2, 843/1, 846/3, 531/62, 

531/64, 531/65, 556/2 
LBK 4/6: 625/9, 927/1, 586/22, 556/8, 

931/7, st. 99, 676/2, 839, 556/6, 
929, 934/2, 627/3, st. 78, 556/5, 
686/2, 631/1, 556/3, 686/1, 580/1, 
556/1, 587/5, 842/1, 586/1, 635/1, 
587/1, 686/3, 932/1, 514/1, 587/2, 
627/1, 631/2, 556/4, 584/1, 625/3, 
551/2, 556/2, 586/8, 829/2, 930, 
931/10, st. 76, 627/2, 556/10, 
551/21, 556/7, 537, 535, 676/3, 
586/2, 625/10, 931/5, 533, 556/12, 
584/13, 841, 931/63, 931/70, 
931/72, 931/74, 931/77, 586/32, 
586/33, 586/34, 586/36, 586/37, 
586/38, 586/40, 586/41, 931/78, 
931/79, 931/96, 931/97, 931/98, 
931/99, 931/100, 931/101, 686/13, 
686/15, 931/80, 931/81, 931/82, 
931/83, 931/84, 931/85, 931/86, 
586/42, 586/43, 587/8, 844/1, 
844/2, 931/87, 931/88, 931/89, 
931/90, 931/91, 931/92, 931/94, 
931/95, 625/13, 625/14, 625/15, 
625/16, 627/4, 627/5, 627/6, 671, 
931/61, 931/62, 931/64, 931/68, 
931/69, 931/14, 931/15, 931/17, 
931/18, 931/19, 931/20, 931/21, 
931/22, 931/23, 931/24, 931/34, 
551/32, 551/33, 551/51, 551/52, 
551/53, 931/35, 580/6, 586/29, 
586/30, st. 201, 933/3, 932/20, 
556/2, 770/3, 771 

LBK 4/A: 120/48, 120/5, 912, 931/1, 
120/42, 931/9, 828, 120/44, 931/40, 
931/41, 931/42, 931/43, 931/44, 
931/45, 931/46, 931/47, 931/76, 
120/75, 931/12, 931/48, 931/49, 
931/50, 931/51, 931/52, 931/53, 
931/54, 931/55, 931/58, 931/59, 
931/38, 931/39, 931/68, 120/97, 
120/98, 120/99, 120/100, 120/102, 
124/2, 115/2, 115/4, 120/76, 
120/78, 125/1, 125/2, 125/3, 125/6, 
129/2, 130/1, 120/79, 120/81, 
120/82, 931/16, 120/85, 120/86, 
931/13, 931/28, 931/29, 931/30, 
931/31, 120/87, 120/88, 120/89, 
120/90, 120/91, 120/92, 120/93, 
120/94, 120/95, 120/96, 931/32, 
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931/36, 931/37, 120/103, 120/104, 
120/105, 120/106, 120/107, 
120/109, 120/110, 120/111, 
120/112, 120/113, 120/114, 
931/102, 931/103, 931/104, 
931/105, 931/106, 931/107, 
931/108, 115/2 

LBK 4/B: 586/22, 586/1, 837, 547, 575/2, 
586/8, 551/23, 586/32, 586/33, 
586/34, 586/36, 586/37, 586/40, 
692/1, 694/13, 694/14, 551/46, 
931/17, 551/36, 551/37, 551/38, 
551/40, 551/50, 551/54, 694/16, 
586/29, 586/30 

LBK 5/11: 376, 496/1, 370, 497, 409, 
368, 381, 408/1, 857/1, 855/4, 
263/4, 411 

LBK 5/6: 531/1, 496/1, 497, 408/1, 846/4, 
531/46, 496/2, 531/33, 483, 513, 
404, st. 215 

VD2 poz. p.:777/1, 777/2 
Lhoty u 

Potštejna 

optimalizace 

místní 
komunikace (Z14) 

Obec Lhoty u 

Potštejna 

 

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍÝCH 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 

 Pro veřejně prospěšné stavby a opatření WD1 a WT1 uvedené v předchozí kapitole, lze rovněž 
uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.  

Územním plánem nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby či opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo. 

 

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

 Územním plánem nejsou kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
stanovena. 

 

10. 9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 Územním plánem jsou vymezeny územní rezervy R1, R2, R3, R4, R5 (plochy smíšené obytné 
– venkovské) a stanoveny podmínky pro jejich využití. Realizace těchto záměrů se nepředpokládá 
v návrhovém období do roku 202535. 

Ozn.  funkční využití podmínky využití ploch územních rezerv 

R1 
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R2 

smíšené obytné – 
venkovské (SV) 

nepřípustné využití: 

- realizace jakýchkoliv staveb (včetně staveb dočasných), 
zařízení, opatření a úprav krajiny (zejm. zalesnění, výstavba 

vodních ploch apod.), jejichž realizace by výrazně znesnadnila 
nebo podstatným způsobem zvýšila náklady na případné 

budoucí využití plochy územních rezerv 

R3 

R4 

R5 

 

11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Územním plánem Lhoty u Potštejna nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 

 

12.  10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU 
PRO ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 Územním plánem je vymezena plocha areálu poutního místa Homole včetně souvisejících 
pozemků okolních lesních, zemědělských ploch a místních komunikací s cílem prověřit funkční a 
zejména kompoziční vazby v rámci celého areálu s ohledem na vysokou kulturní, historickou a 
architektonickou hodnotu místa a význam z hlediska umístění dominanty v krajině.  

 Hranice plochy hřbitova a schodiště leží na katastrální hranici se sousední obcí Borovnice (k.ú. 
Borovnice u Potštejna), proto je nutné dále sledovat a koordinovat funkční a prostorové vazby na území 
obou obcí.  
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Ozn. 
plochy 

Zadání Lhůta 
(v měsících) 

Obnova 
areálu 

poutního 
místa 

Homole 

- vytvořit podmínky pro obnovu a revitalizaci areálu 
- stanovit podmínky pro krajinářské úpravy okolních pozemků a 

specifikovat způsob využití v plochách odlesnění K1 a K2 (výsadba 
nízkých dřevin, zeleně apod.) 

- prověřit úpravy s ohledem na působení dominanty kostela a schodiště 
v dálkových pohledech 

- prověřit kapacity parkování pro návštěvníky (zastavitelná plocha Z7) a 
stanovit podrobné podmínky pro její využívání 

- prověřit potřebu a možnosti rozvoje doplňkových zařízení sloužících 
především v oblasti prezentace památky a infrastruktury pro návštěvníky 

- stanovit koncepci obnovy zeleně, prvků mobiliáře a případně dalších 
drobných prvků v krajině 

- řešit úpravy areálu Homole s cílem zvýšení turistické atraktivity území 
- v rámci studie stanovit podmínky pro využití zastavitelné plochy Z7 

(parkoviště) a ploch změn v krajině K1 a K2 (odlesnění). 

72 

 Územním plánem je vymezena následující zastavitelná plocha, ve které je podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejího využití zpracování územní studie: 

 

Ozn. 
plochy 

Funkční využití Zadání Lhůta 
(v měsících) 

Z9 
plochy smíšené 

obytné – venkovské 
(SV)  

- prověřit architektonické a urbanistické působení 
ploch ve vztahu k okolní zástavbě a volné krajině 

- prověřit základní dopravní vztahy 
- prověřit umístění jednotlivých staveb 
- stanovit optimální velikost parcel 
- řešit systémy technické infrastruktury 

- prověřit odtokové poměry v území 
- vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na 

vymezení ploch veřejných prostranství 
- prověřit urbanistické a funkční vazby na plochu 

územní rezervy R5 

72 

US1 
plochy smíšené 

obytné – venkovské 
(SV)  

- prověřit architektonické a urbanistické působení 
ploch ve vztahu k okolní zástavbě a volné krajině 

- prověřit základní dopravní vztahy 
- prověřit umístění jednotlivých staveb 
- stanovit optimální velikost parcel 
- řešit systémy technické infrastruktury 

- prověřit odtokové poměry v území 
- vzhledem k rozsahu lokalit klást důraz na 

vymezení ploch veřejných prostranství 
- prověřit urbanistické a funkční vazby na plochu 

územní rezervy R2 a související zastavěné území 

72 

 Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž 
se územní plán vydává Změna č. 2 ÚP Lhoty u Potštejna. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění 
povinností stanovených stavebním zákonem – schválení a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti. 
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13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE 
JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU, NEBO NA ŽÁDOST, A 
U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ 
LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

Územním plánem Dolní Zálezly nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách 
jejich využití podmíněno vydáním regulačního plánu. 

 

14.  STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 

Územním plánem Lhoty u Potštejna není stanoveno pořadí změn v území. 

 

15.  VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 
 

Územním plánem Lhoty u Potštejna nejsou stanoveny architektonicky nebo urbanisticky 
významné stavby. Ochrana urbanistických hodnot je zakotvena v koncepci rozvoje území obce.  




