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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU  
LHOTY U POTŠTEJNA Č. 1 - NÁVRH 

1. Změna Územního plánu Lhoty u Potštejna č. 1, který byl vydán Zastupitelstvem obce Lhoty u Potštejna dne 
15.12.2011 opatřením obecné povahy č. 1/2011 ze dne 15.12.2011 a nabyl účinnosti dne 31.12.2011 (dále 
jen„Změna č. 1“), v kapitole 1 „Vymezení zastavěného území“ ruší text: 

„31.5.2011“ 

a nahrazuje ho textem: 

„30.6.2014“. 

2. Změna č. 1 v kapitole 3, podkapitole 3.1. „Urbanistická koncepce“ v odstavci: 

„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 sídla – zastavitelné plochy Z1, Z2 ve Velké Lhotě a plocha Z9 v Malé Lhotě.“ 

ruší text „plocha Z9“ a nahrazuje ho textem:  

„plochy Z9 a Z12“. 

3. Změna č. 1 v kapitole 3, podkapitole 3.3 „Vymezení zastavitelných ploch“ doplňuje do tabulky zastavitelných 
ploch následující zastavitelnou plochu: 

ozn. 
plocha s rozdílným způsobem 

využití 
podmínky využití plochy 

Z12 smíšená obytná – venkovská (SV) - 

4. Změna č. 1 do kapitoly 5, podkapitoly 5.1 „Koncepce řešení krajiny“ doplňuje do tabulky ploch lesních (NL) 
následující plochy změn v krajině: 

ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

podmínky využití plochy rozloha (ha) 

K6 Plochy lesní (NL) - 1,04 

K7a Plochy lesní (NL) - 0,81 

K7b Plochy lesní (NL) - 0,03 

K7c Plochy lesní (NL) - 0,03 

K7d Plochy lesní (NL) - 0,41 

5. Změna č. 1 v kapitole 6 v podmíněně přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití „plochy smíšené 
nezastavěného území (NS)“ ruší text: 

„zalesnění za podmínky, že nepřekročí výměru 2000 m
2
“ 

a nahrazuje ho textem: 

„zalesnění za podmínky, že nepřekročí výměru 1 ha“. 
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6. Změna č. 1 do kapitoly č. 9 „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ doplňuje do tabulky následující: 

ozn. 
plocha s rozdílným 
způsobem využití 

podmínky využití ploch územních rezerv 

R5 
smíšená obytná 
venkovská (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 

7. Změna č. 1 v kapitole č. 10 doplňuje do tabulky týkající se zastavitelné plochy Z9, pro níž je podmínkou pro 
rozhodování o změnách v území zpracování územní studie, následující podmínku pro pořízení územní studie: 

„ – prověřit urbanistické a funkční vazby na plochu územní rezervy R5“. 

8. Textová část Změny č. 1 obsahuje 1 list (2 číslované strany) + 2 titulní listy 

9. Grafická část Změny č. 1 obsahuje výřezy výkresů: 

- Základní členění území   M: 5000 

- Hlavní výkres    M: 5 000 
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
LHOTY U POTŠTEJNA Č. 1 - NÁVRH 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHOPLÁNU 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon č. 500/2004 Sb.) 
Zpracovává pořizovatel. 

 Bude doplněno pořizovatelem po ukončení projednání návrhu změny územního plánu. 

2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon č. 183/2006 Sb.“), § 53 odst. 4, písm. a) 

Zpracovává projektant. 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s Politikou územního rozvoje 

Změna Územního plánu Lhoty u Potštejna č. 1 (dále jen „Změna č. 1“) je v souladu s Politikou územního rozvoje 
České republiky 2008 (dále též jen „PÚR ČR“), schválenou vládou ČR dne 20.7.2009 usnesením č. 929. Území řešené změnou 
č. 1 neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené PÚR ČR. Územím nejsou vedeny koridory a 
plochy dopravní a technické infrastruktury a související rozvojové záměry dle PÚR ČR 2008.  

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené v 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. 1 se 
týkají zejména následující body republikových priorit: 

POZN.: Ve všech níže uvedených bodech reaguje změna č. 1 pouze na úkoly a priority týkající se řešeného území. 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji 
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Změna č. 1 vymezením ploch pro zalesnění (ploch lesních -NL) K6 a K7a – K7d vytváří podmínky pro ochranu a 
rozvoj krajinných celků v řešeném území a podmínky pro zachování harmonického uspořádání přírodních a 
civilizačních prvků. Vymezením zastavitelné plochy smíšené obytné Z12 (SV) nedochází k narušení urbanistické 
struktury sídla ani kulturní krajiny. Předmětem změny č. 1 je vymezení nové zastavitelné plochy na základě 
konkrétního záměru vlastníka pozemku a současná redukce zastavitelné plochy Z9 o výměře přibližně odpovídající 
nově vymezené zastavitelné ploše Z12 (SV). Dojde tedy pouze ke změně situování zastavitelných ploch nikoli 
k navýšení celkového rozsahu zastavitelných ploch. Zastavitelná plocha Z12 je vymezena v místě, kde platná ÚPD 
vymezuje územní rezervu R4 (SV) a ve vazbě na zastavěné území. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při 
řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a 
hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území 
i s jeho uživateli. 

Na základě aktuálních požadavků obce a požadavku na ochranu hodnot území jsou změnou č. 1 vymezeny plochy 
k zalesnění (plochy lesní -NL) K6 a K7a – K7d. S ohledem na stav a hodnoty území, jeho charakter a další podmínky 
byl změnou č. 1 zohledněn konkrétní požadavek obyvatele obce na změnu v území spočívající ve vymezení nové 
zastavitelné plochy Z12 v místě územní rezervy R4 (SV) a její výměna za redukci zastavitelné plochy Z9 (o výměře 
přibližně odpovídající nově vymezené zastavitelné ploše Z12), na níž by bylo v důsledku současných 
problematických vlastnických vztahů ekonomicky náročné realizovat systémy dopravní a technické infrastruktury. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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(19) Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  

Změnou č. 1 nedochází k navýšení rozsahu zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských. Zastavitelná 
plocha Z12 (SV) je platným ÚP Lhoty u Potštejna vymezena v přímé návaznosti na zastavěné území v místě územní 
rezervy R4 vymezené platným ÚP Lhoty u Potštejna. V důsledku vymezení zastavitelné plochy Z12 došlo k redukci 
zastavitelné plochy Z9 (redukována o výměru přibližně odpovídající výměře zastavitelné plochy Z12), na níž by 
bylo z důvodů současných problematických vlastnických vztahů ekonomicky náročné realizovat systémy dopravní 
a technické infrastruktury.  

(20) Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a 
udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 
charakteristiky a typy krajiny. 

Změna č. 1 respektuje územní systém ekologické stability vymezený platným ÚP Lhoty u Potštejna. Vymezením 
ploch K6, K7a – K7d pro zalesnění jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ekologické stability a k zajištění 
ekologických funkcí krajiny. Zastavitelná plocha Z12 (SV) navazuje na zastavěné území a přilehlou komunikaci, její 
lokalizace vychází z urbanistické zásady postupné adice zastavitelných ploch a vytváření relativně nepravidelných 
stavebních struktur vázaných na komunikační systém, typických pro obě části obce. Plochy K7a – K7d navržené 
k zalesnění navazují na narušenou strukturu liniových porostů v krajině a přispívají ke zvýšení její rozmanitosti a 
ochraně krajinného rázu. 

(25) V zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu.  

Pro zastavitelnou plochu Z12 budou v oblasti nakládání s dešťovými vodami uplatňovány obecné podmínky a 
zásady stanovené platným územním plánem. Pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody 
jsou v současnosti vytvořeny optimální podmínky v rámci koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod. 
Vymezením ploch změn v krajině K6, K7a – K7d za účelem zalesnění jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení 
retenčních schopností krajiny. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby 
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Zastavitelná plocha Z12 (SV) je vymezena s ohledem na možnost napojení na provozované i navrhované systémy 
technické infrastruktury. V bezprostředním dosahu vymezené plochy prochází STL plynovod a zásobovací řad 
veřejného vodovodu s možností přímého napojení. Při vymezování plochy Z12 byla rovněž zohledněna vazba na 
koncepci kanalizace navrženou v územním plánu. V případě realizace veřejné kanalizace a centrální ČOV (dle 
platného ÚP Lhoty u Potštejna) bude možné navrhovaného systému odkanalizování využít. Ostatní plochy (K6, K7a 
– K7d) nevyvolávají nároky na technickou infrastrukturu.  

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Vymezením ploch K6, K7a – K7d pro zalesnění a souvisejícím vytvořením potenciálního zdroje biomasy (dřevní 
hmoty) jsou vytvořeny podmínky pro  rozvoj decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k 
životnímu prostředí. Pro novou zástavbu v zastavitelné ploše Z12 lze rovněž využít obnovitelné zdroje energie 
v souladu s obecnými podmínkami pro výstavbu. 

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Řešené území je zahrnuto v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále též jen „ZÚR KHK“). ZÚR 
KHK byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 usnesením č. 22/1564/2011 a nabyly účinnosti dne 
16.11.2011.  

Změna č. 1 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající se území řešeného Změnou č. 1. 

a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 

8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství, 

Vymezením ploch K6, K7a – K7d o celkové výměře 2,32 ha pro zalesnění jsou podpořeny územní podmínky pro 
zachování potenciálu lesního hospodářství. 
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b) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje(PÚR ČR) a 
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí 
(nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

b.2.3 Území obce Lhoty u Potštejna není součástí rozvojové osy či oblasti vymezené v PÚR ČR ani není součástí 
rozvojové osy, rozvojové oblasti nebo specifické oblasti vymezené v ZÚR KHK. V ZÚR KHK je obec Lhoty u 
Potštejna vyhodnocena jako území s vyváženým rozvojovým potenciálem, pro které je stanoven následující úkol 
pro územní plánování: 

- vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů, především 
ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby 

Ekonomický rozvoj a podpora lidských zdrojů je změnou č. 1 podpořena vymezením zastavitelné plochy smíšené 
obytné – venkovské Z12. V rámci ploch smíšených obytných – venkovských jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj 
ekonomických aktivit a dalších způsobů využití (zejména hospodářských). Záměrem je vyloučení monofunkčních 
ploch umožňujících umísťování a provozování omezeného spektra staveb a činností. Snahou je naopak 
v jednotlivých plochách umožnit co nejširší způsoby využití a tím posílit resistenci celkové koncepce proti 
důsledkům náhlých hospodářských změn. 

d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, 
ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické 
stability a územních rezerv. 

d.3 Dle ZÚR KHK nejsou na území obce zpřesněny plochy a koridory vymezené v PÚR ČR, vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu, ovlivňující území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv. 

Pro vymezené skladebné části ÚSES stanovují ZÚR KHK tyto úkoly pro územní plánování: 

- dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální úroveň. 

Změna č. 1 nevyvolává nároky na změnu skladebných částí územního systému ekologické stability. Na území obce 
není ÚSES regionální a nadregionální úrovně zastoupen. 

- ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částí ÚSES umisťovat funkce, které by 
znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu. 

Změnou č. 1 nejsou v nefunkčních nebo částečně funkčních skladebných částech ÚSES vymezovány funkce, které 
by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do požadovaného cílového stavu. Změna č. 1 do 
vymezeného ÚSES svým řešením nezasahuje. 

- stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES připouštět 
v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat 
znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení 
schopnosti bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. 

Změnou č. 1 nejsou měněny podmínky využití v plochách biocenter a biokoridorů. Územní systém ekologické 
stability vymezený územním plánem je respektován. 

e) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

e.1. V oblasti ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje ZÚR KHK stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

- při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených koridorů hledat taková řešení, 
která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy především na chráněná území přírody  

Změna č. 1 svým řešením nezasahuje do chráněných území přírody. Změnou č. 1 nejsou upřesněny trasy liniových 
staveb v rámci vymezených koridorů. 

e.4.1 V oblasti ochrany a rozvoje civilizačních hodnot – struktury osídlení ZÚR KHK stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: 

- vytvářet vymezováním nových ploch změn územní podmínky především pro rozvoj bydlení. 

Změna č. 1 vytváří územní podmínky pro rozvoj bydlení vymezením zastavitelné plochy Z12, zařazené do ploch 
smíšených obytných (SV), umožňujících bydlení v rámci hlavního využití. 

e.4.4 V oblasti ochrany a rozvoje civilizačních hodnot – ekonomické základny ZÚR KHK stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: 
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- při vytváření územních předpokladů pro zabezpečení optimálního využívání území kraje pro zemědělství a 
lesnictví vždy zajistit koordinaci s cílovými charakteristikami krajiny, vymezenými pro jednotlivé oblasti se shodným 
typem krajiny.  

Území obce je dle ZÚR KHK součástí převažující lesozemědělské krajiny. Koordinace s cílovými charakteristikami 
krajiny je zajištěna vymezením ploch K6, K7a – K7d umožňujícím zalesnění obtížně přístupných a svažitých 
zemědělských pozemků. Rozsah zalesnění není měněn způsobem, který by narušil vyvážený vztah lesních a 
zemědělských ploch na území obce. 

h) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

- zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území 

Zastavitelná plocha Z12 (SV) je vymezena ve vazbě na zastavěné území a silnici III. třídy. 

3 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. 

3.1 Vyhodnocení souladu 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. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu respektováním zastavěného území vymezeného platným ÚP Lhoty u 
Potštejna, resp. jeho aktualizací. Změna č. 1 rovněž respektuje plochy občanského vybavení, plochy veřejných 
prostranství a plochy smíšené obytné – venkovské, které jsou platným ÚP Lhoty u Potštejna vymezeny za účelem 
mírného posílení pilířů soudržnosti společenství obyvatel území a hospodářského rozvoje. 

(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. 1 dosahuje souladu s cílem (2) respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Zásadním předpokladem 
pro dosažení souladu s cílem (2) je splnění požadavků vyplývajících ze zadání změny č. 1 schváleného 
zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1 je uvedeno v samostatné části odůvodnění změny č. 
1. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a rozumného využití společenského a 
hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou účastníků procesu pořizování 
změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, atd.). 

(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. 

Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje kulturních, přírodních i civilizačních hodnot území stanovenou 
v platném ÚP Lhoty u Potštejna formou závazných úkolů. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a 
prostorového uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch 
s rozdílným způsobem využití. Změna č. 1 vymezuje jedinou zastavitelnou plochu Z12 (SV), která však 
nepředstavuje novou plochu pro bydlení, neboť nahrazuje část zredukované zastavitelné plochy Z9 (SV) vymezené 
platným ÚP Lhoty u Potštejna. 

(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, 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. Uvedené stavby, 
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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 výslovně nevylučuje. 

Požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, nebyly součástí 
zadání změny č. 1. Změna č. 1 nemění (až na úpravu podmínky zalesnění v plochách smíšených nezastavěného 
území) podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v platném ÚP Lhoty u Potštejna.  

3.2 Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

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

V rámci doplňujících průzkumů a rozborů byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP 
Rychnov nad Kněžnou, ÚAP Královéhradeckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data 
poskytnutá dotřenými orgány na jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Zásadním podkladem 
pro zjištění a posouzení stavu území byly územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou 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. 1 navazuje na koncepci rozvoje území obce včetně urbanistické koncepce stanovené v platném ÚP Lhoty 
u Potštejna. S ohledem na přírodní a kulturní hodnoty území specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje 
území a upřesněné při doplňujících průzkumech a rozborech respektuje stávající uspořádání sídla a zachování 
identity a rovnoměrného rozvoje obou částí sídla (Velké Lhoty, Malé Lhoty). 

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, 

Důvodem pořízení změny č. 1 je změna záměrů vlastníků pozemků na provedení změn v území. Změna č. 1 
prověřuje a posuzuje potřebu změn v území a s ohledem na hospodárné využívání území a vliv na veřejnou 
infrastrukturu mění situování vymezených zastavitelných ploch tak, že část zastavitelné plochy Z9 redukuje a 
místo ní vymezuje novou zastavitelnou plochu Z12 (SV) v lokalitě s menšími nároky na veřejné prostředky. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Změna č. 1 respektuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající 
z platného ÚP Lhoty u Potštejna.  

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

Změna č. 1 respektuje plochu, v níž je platným ÚP Lhoty u Potštejna rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní stude s cílem prověřit a navrhnout podrobnější podmínky pro umístění a uspořádání staveb 
zejména s ohledem na charakter a hodnoty území.  

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

S ohledem na charakter změny č. 1 nebylo pořadí provádění změn v území (etapizace) stanoveno.  

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

Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené v platném ÚP Lhoty u 
Potštejna, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území 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. 

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

Změna č. 1 respektuje koncepci rozvoje stanovenou platným ÚP 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. 
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i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury vytvořené v platném ÚP Lhoty u Potštejna 
vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch a stanovením odpovídajících podmínek pro jejich využití.  

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

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v platném ÚP Lhoty u Potštejna, která klade mimořádný 
důraz na lokalizaci zastavitelných ploch ve vazbě na infrastrukturní kostru obce, jejich přímou návaznost na 
zastavěné území a komunikační systém. Změna č. 1 s ohledem na hospodárné využití území mění situování 
vymezených zastavitelných ploch tak, že část zastavitelné plochy Z9 redukuje a místo ní vymezuje novou 
zastavitelnou plochu Z12 (SV) v lokalitě s menšími nároky na vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu, požární ochrany, stanovená platným ÚP Lhoty u 
Potštejna.  

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

Změna č. 1 nevyvolává 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, 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující umísťovat 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. 1 vymezeny. 

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

Při zpracování změny č. 1 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 výzkumné činnosti. 

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

Zákon 183/2006 Sb., § 53 odst. 4, písm. c) 
Zpracovává projektant v  rozsahu jím navrhovaných částí 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou 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 s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 501/2006 Sb.): 

- zastavěné území je změnou č. 1 aktualizováno v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 Zákona č.183/2006Sb. 
a v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- změnou č. 1 je vymezena zastavitelná plocha v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 odst. 1 
Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- změna č. 1 vymezuje plochu s rozdílným způsobem využití v souladu s § 4 až §19 Vyhlášky č.501/2006 Sb.; 

- změna č. 1 stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky 
prostorového uspořádání v souladu s přílohou č. 7, část I., odst.1, písm. f) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 3 až 
19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 18 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- obsahová struktura textové a grafické části změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., §13 a § 16 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část I., odst.1 a 2Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- obsahová struktura grafické a textové části odůvodnění změny č. 1 je v souladu se Zákonem č.183/2006 Sb. 
(§ 53 odst. 4 a odst. 5), § 13 a § 16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 1 – 2 Vyhlášky č. 
500/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění změny č. 1 je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č.183/2006Sb.; 

- v textové části odůvodnění změny č. 1 je vyhodnocen soulad s cíli a úkoly územního plánování v souladu s § 
53 odst. 4 písm. b) Zákona č. 183/2006 Sb.; 
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- v textové části odůvodnění změny č. 1 je zpracováno komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souladu s § 53 
odst. 5 písm. e)Zákona č. 183/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění změny č. 1 je vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších 
územních vztahů v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

- v textové části odůvodnění změny č. 1 jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na 
zemědělský půdní fond v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 
Zpracovává projektant (soulad se zvláštními právními předpisy) společně s pořizovatelem. 

5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly 9 (Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty) textové části odůvodnění změny 
č. 1. 

5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

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

Zákon 183/2006 Sb., § 53 odst. 5,písm. b) 
Zpracovává projektant. 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako 
příslušný správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku 
k návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu Lhoty u Potštejna (č.j. 2776/ZP/2014 - Hy ze dne 19.03.2014) neuplatnil 
požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad jako příslušný správní orgán dle § 77a odst. 4 zákona 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ve svém stanovisku k návrhu Zadání změny č. 1 
územního plánu Lhoty u Potštejna (č.j. 1453/ZP/2014 ze dne 26.2.2014) vyloučil významný negativní vliv na území evropsky 
významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných lokalit (nařízení vlády č.132/2005 Sb.) nebo 
vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území zpracováno. 

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

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

Bude vloženo pořizovatelem. 
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8 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., § 53odst. 5,písm. d) 
Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. e) 
Zpracovává projektant. 

9.1 Vymezení řešeného území 

Vzhledem k tomu, že v rámci změny č. 1 byla prověřena aktuálnost vymezení zastavěného území, které vychází ze 
skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru 
nemovitostí, je řešeným územím správní území obce Lhoty u Potštejna, které tvoří jedno katastrální území Lhoty u 
Potštejna. 

9.2 Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území 

Koncepce rozvoje území stanovená v platném územním plánu Lhoty u Potštejna není změnou č. 1 měněna. Změna 
č. 1 navazuje na koncepci rozvoje území obce stanovenou v platném ÚP Lhoty u Potštejna S ohledem na přírodní a kulturní 
hodnoty území specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území a upřesněné při doplňujících průzkumech a 
rozborech respektuje stávající uspořádání sídla a zachování identity a rovnoměrného rozvoje obou částí sídla (Velké Lhoty, 
Malé Lhoty). 

9.3 Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce 

Změna č. 1 respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v platném ÚP Lhoty u Potštejna. V rámci ploch 
smíšených obytných – venkovských (SV) vymezuje v místě územní rezervy R4 ve vazbě na zastavěné území zastavitelnou 
plochu Z12 (SV). Současně je redukována část zastavitelné plochy Z9 na východním okraji plochy a tato redukovaná část je 
navrácena zpět do pozemků ZPF. Změna č. 1 redukovanou část o výměře přibližně odpovídající vymezené zastavitelné ploše 
Z12 (SV) vymezuje jako plochu zemědělskou (NZ) a v rozsahu odpovídajícímu redukované části vymezuje územní rezervu R5.  

Odůvodnění vymezení zastavitelné plochy 

Změnou č. 1 je vymezena následující zastavitelná plocha: 

ozn. 

plocha 
s rozdílným 
způsobem 

využití  

odůvodnění vymezení plochy, limity 
rozloha 

(ha) 

Z12 
smíšená 
obytná – 

venkovská (SV) 

odůvodnění: zastavitelná plocha je vymezena na základě dohody o změně záměrů 
vlastníků pozemků, na nichž je vymezena zastavitelná plocha Z9 (pozemek parc. 
č. 531/3 k.ú. Lhoty u Potštejna) a plocha územní rezervy R4 (pozemek parc. č. 
617/4). Na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku 617/14 
v k.ú. Lhoty u Potštejna, změna č. 1 vymezuje na tomto pozemku (tedy v ploše 
územní rezervy R4) zastavitelnou plochu smíšenou obytnou – venkovskou o 
výměře cca 0,36 ha. Z důvodů zachování bilance vymezených zastavitelných 
ploch je o tuto výměru redukována zastavitelná plocha Z9 (SV). Redukovaná 
plocha je začleněna do ploch s rozdílným způsobem využití plochy zemědělské 
(NZ). Z důvodů zachování celistvosti plochy Z9 je v redukovaných místech 
vymezena plocha územní rezervy R5. Důvodem změny situování zastavitelných 
ploch jsou zejména současné problematické vlastnické vztahy a s tím související 
nutnost dohody o finančním spolupodílení vlastníků na zbudování technické a 
dopravní infrastruktury. 

0,36 
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Zastavitelná plocha je vymezena ve vazbě na zastavěné území, logicky dotváří 
zástavbu podél silnice III. třídy. Plocha je dobře dopravně napojitelná na stávající 
sítě technické infrastruktury s minimálními nároky na veřejné výdaje. Přístup 
k ploše je zajištěn ze silnice III. třídy III/3168.  

limity: OP 50 m od hranice lesa, OP silnice III. třídy, OP trafostanice, plochou 
prochází komunikační vedení a vodovodní řad, CHOPAV Východočeská křída 

9.4 Plochy jiného využití než stanovuje § 4 - 19, vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Změna č. 1 nevymezuje plochy s jiným způsobem využití než stanovuje § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

9.5 Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot 

9.5.1 Kulturní hodnoty 

Nemovité kulturní památky 

Nemovité kulturní památky ani zájmové objekty památkové péče nejsou změnou č. 1 dotčeny. 

Archeologické lokality 

Změna č. 1 nezasahuje do území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu ČR. 

Celé území řešené změnou č. 1 ale náleží do kategorie území s archeologickými nálezy (ÚAN) ve smyslu § 22 odst. 
2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“).  

Na tento typ území se vztahuje povinnost vyplývající z ustanovení § 21 - 24 zákona o státní památkové péči, což 
znamená, že stavebníci (potencionální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při 
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinni 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k 
archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

9.5.2 Hospodářské a přírodní hodnoty 

Hospodářské a přírodní hodnoty, jejichž ochrana je stanovena platným územním plánem, nejsou změnou č. 1 
dotčeny. Plochy K6 a K7a – K7d částečně zasahují do doplňkového opatření ÚSES. Vymezením těchto ploch však nedojde ke 
znemožnění jeho realizace, neboť v rámci podmínek využití ploch lesních je výsadba mimolesní zeleně umožněna. 

9.6 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 

Změnou č. 1 se nemění koncepce civilní ochrany, obrany státu, požární ochrany, stanovená platným územním 
plánem, ani nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce.  

9.7 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

9.7.1 Občanské vybavení 

Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení stanovená platným ÚP Lhoty  
u Potštejna měněna. 

9.7.2 Veřejná prostranství 

Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství stanovená platným ÚP Lhoty  
u Potštejna měněna. 

9.7.3 Dopravní infrastruktura 

Koncepce dopravní infrastruktury stanovená v platném ÚP Lhoty u Potštejna není změnou č. 1 měněna. 

Zastavitelná plocha Z12 je vymezena v dosahu silnice III. třídy (III/3168), kterou bude zajištěno dopravní napojení 
plochy. V rámci budoucího prověření k využití územní rezervy R4 jako plochy s rozdílným způsobem využití smíšené obytné 
– venkovské (SV) bude dopravní napojení řešeno samostatně ze silnice III/3168. 

9.7.4 Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury stanovená v platném ÚP Lhoty u Potštejna není změnou č. 1 měněna. 
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Zastavitelná plocha Z12 je vymezena s ohledem na možnost napojení na provozované i navrhované systémy 
technické infrastruktury. V bezprostředním dosahu vymezené plochy prochází STL plynovod a zásobovací řad veřejného 
vodovodu s možností přímého napojení. Při vymezování plochy Z12 byla rovněž zohledněna vazba na koncepci kanalizace 
navrženou v územním plánu. V případě realizace veřejné kanalizace a centrální ČOV (dle platného ÚP Lhoty u Potštejna) 
bude možné navrhovaného systému odkanalizování využít. Do doby realizace veřejné kanalizace bude odkanalizování 
řešeno individuálním způsobem. V oblasti nakládání s dešťovými vodami budou pro plochu Z12 uplatňovány obecné 
podmínky a zásady stanovené platným územním plánem. Pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje 
vody jsou v současnosti vytvořeny optimální podmínky v rámci koncepce kanalizace a odstraňování odpadních vod.  

Vymezením ploch změn v krajině K6, K7a – K7d za účelem zalesnění jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení 
retenčních schopností krajiny. 

V rámci budoucího prověření k využití územní rezervy R4 jako plochy s rozdílným způsobem využití smíšené 
obytné – venkovské (SV) bude zásobování plochy technickou infrastrukturou řešeno samostatně napojením na stávající sítě 
technické infrastruktury. 

Ostatní plochy (K6, K7a – K7d) nevyvolávají nároky na technickou infrastrukturu.  

Stávající sítě technické infrastruktury jsou kapacitně vyhovující a zajišťují bezproblémovou dodávky vody, plynu a 
elektřiny pro nově vymezenou zastavitelnou plochu.  

Koncepce nouzového zásobování vodou, koncepce zásobování požární vodou a koncepce nakládání s odpady není 
změnou č. 1 měněna. 

Radioreléová trasa, která prochází navrženými plochami K6 a K7a – K7d není změnou č. 1 dotčena. V rámci 
podmínek využití ploch lesních (NL) je umožněno stavby a zařízení technické infrastruktury realizovat. 

9.8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z jejích historických a současných funkcí. Změna č. 1 navazuje na koncepci 
uspořádání krajiny stanovenou v platném ÚP Lhoty u Potštejna a vymezuje následující plochy změn v krajině: 

 

ozn. 
plochy s rozdílným 
způsobem využití 

odůvodnění 

K6 

plochy lesní (NL) 

Plochy jsou vymezeny za účelem zalesnění méně atraktivních 
zemědělských půd ve vlastnictví obce, která má záměr využít pozemky 

k hospodářským účelům. Na pozemcích se nenacházejí žádná cenná 
stanoviště, která by mohla být zalesněním narušena, nebude rovněž 

narušeno prolínání zemědělské a lesní krajiny. Lze naopak očekávat, že 
uváženým hospodařením a pěstováním budou lesy optimálně plnit 
svou mimoprodukční i produkční funkci a dojde ke kultivaci krajiny. 

Pozemky určené k zalesnění nejsou v současné době zemědělsky 
obhospodařovány, nebo jsou obhospodařovány jen minimálně. Většina 

z nich je navíc částečně nebo úplně zalesněna. Plochy navržené 
k zalesnění navazují na narušenou strukturu liniových porostů v krajině 

a přispívají ke zvýšení její rozmanitosti a ochraně krajinného rázu. 
Prostupnost krajiny je zajištěna v rámci podmínek pro využití ploch 

lesních (NL). 

K7a 

K7b 

K7c 

K7d 

 
Změna podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

V rámci Změny č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna bylo doplněno u ploch NS (s indexem z, p, v, x) podmíněně přípustné 
využití o „zalesnění za podmínky, že nepřekročí výměru 1 ha.“ Důvodem pro stanovení této podmínky je zvýšená potřebnost 
řešit ohrožení erozí na území obce. Stabilizace a obnova lesních porostů zejména v lokalitách prudkých strží, starých újezdů 
a úzkých údolí je nezbytným předpokladem pro zadržení vody ve volné krajině a zlepšení retenční schopnosti krajiny. 
Protože však neexistuje studie nebo jiný konkrétní podklad, který by doporučil a vymezil lokality vhodné k zalesnění nebo 
k jiné formě protierozních opatření, Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna vytváří podmínky pro možné budoucí zalesňování 
problémových lokalit, a to v rozsahu ne větším než 1 hektar, aby nedocházelo k přílišnému zabírání zemědělské půdy.   

Odůvodnění úprav provedených na základě výsledků projednání návrhu Změny č. 1  

Na základě výsledků projednání návrhu Změny č. 1 dle § 50 č. 183/2006 Sb. v říjnu 2014 došlo k následujícím 
změnám: 

- byly vypuštěny plocha změn v krajině K7e a K7f; 
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- došlo k úpravě tabulky vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 1 na ZPF 
(Příloha č. 1 - Přehled odnětí půdního fondu). 

Plochy změn v krajině K7e a K7f byly vypuštěny na základě nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství (dále jen „orgán ochrany ZPF“), 
č.j. 19623/ZP/2014, ze dne 07.11.2014 a přehodnoceného stanoviska orgánu ochrany ZPF č.j. 22224/ZP/2014-Be ze dne 
11.12.2014. Důvodem uplatněného nesouhlasu s vymezením výše uvedených ploch změn v krajině je skutečnost, že 
zalesněním pozemků, na nichž byly vymezeny plochy K7e a K7f, by došlo k narušení obhospodařování okolních 
zemědělských pozemků (vznik proluky, narušení půdních bloků, zabránění přístupu na pozemky PK 321, 342, 339, 347), což 
je v rozporu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.  

K úpravě vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny č. 1 na ZPF (dále jen 
!vyhodnocení“) došlo na základě stanoviska orgánu ochrany ZPF č.j. č.j. 19623/ZP/2014, ze dne 07.11.2014. Vyhodnocení 
bylo uvedeno do souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, tak, 
že do tabulky vyhodnocení byly doplněny údaje o zařazení vyjímané zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických 
jednotek.  

9.9 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

Změnou č. 1 nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření. 

9.10 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo 

Změnou č. 1 nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. 

9.11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Změnou č. 1 je vymezena plocha územní rezervy R5: 

 

ozn.  odůvodnění vymezení 

R5 
Plocha územní rezervy je vymezena za účelem dlouhodobé ochrany ploch zemědělských (NZ) 

pro případné výhledového využití plochy pro bydlení smíšené obytné – venkovské (SV). Plocha 
územní rezervy je vymezena v místech, kde byla redukována zastavitelná plocha Z9 (SV).  

9.12 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci  

Požadavek na vymezení ploch , v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu 
nebo uzavřením dohody o parcelaci nebyl uplatněn.  

Změna č. 1 nevymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Změna č. 1 pouze redukuje zastavitelnou plochu Z9 o cca 0,35 ha, což má za následek rovněž redukci plochy, v níž je 
rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územní studie.  

9.13 Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných 
jevů obsažených v územně analytických podkladech, na výsledky SWOT analýzy 
v území 

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou (dále též jen 
„ÚAP ORP RK“), do jehož správního obvodu náleží obec Lhoty u Potštejna, byly pořízeny v souladu s ustanovením § 185 
odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb. k datu 31.10.2008. Úplná aktualizace ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou proběhla v prosinci 
2012. 

Aktualizované ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) 
a samotný rozbor územního rozvoje (RURÚ). Ten dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. zjišťuje a vyhodnocuje udržitelný rozvoj území 
s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a také určuje problémy k řešení v územně 
plánovacích dokumentacích. Z ÚAP ORP RK vyplývají následující požadavky: 
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Limity využití území 

Změnou č. 1 jsou respektovány zjištěné limity využití území: 

- vzdálenost 50 m od okraje lesa – ochranné pásmo lesa; 
- chráněná oblast přirozené akumulace vod – CHOPAV Východočeská křída; 
- vodovodní řad včetně ochranného pásma; 
- transformační stanice VN/NN, včetně ochranného pásma; 
- silniční ochranné pásmo – silnice III. třídy; 
- ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně; 
- VTL plynovod včetně ochranného a bezpečnostního pásma; 
- ochranné pásmo radioreléové trasy; 
- ochranné pásmo migračně významného území. 

Střety v území 

- Vyřešit případný zjištěný střet limitů využití území se záměrem na změnu v území, resp. se záměrem nového 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití „plochy lesní“ (NL). 

Nově vymezené plochy lesní (NL) K6 a K7a, K7b, K7c, K7d nejsou ve střetu s limity využití území. Plochy jsou vymezeny na 
pozemcích ZPF, jedná se však o pozemky nižší třídy ochrany ZPF (převážně III. a IV.), záměr zalesnění navíc přispívá 
v řešeném území k ochraně zemědělských půd proti erozi – nejedná se tedy o střet. Plochy K7a a K7b jsou dotčeny 
radioreléovou trasou – její funkčnost a ochrana budou zajištěny v rámci konkrétního řešení ploch lesních. Technická 
infrastruktura, jíž jsou radioreléové trasy součástí, je jedním z přípustných využití v plochách lesních – nejedná se tedy o 
střet.  

- Vyřešit případný střet záměru na provedení změny v území s limity využití území, resp. záměru na vymezení 
zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné – venkovské“ (SV) v části plochy územní 
rezervy, označené kódem R4. 

Nově vymezená zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská (SV) Z12 je dotčena ochranným pásmem lesa, stávajícím 
vedením technické infrastruktury a je vymezena na zemědělské půdě. Výstavba v ploše se vzhledem k umístění plochy a ke 
konfiguraci terénu předpokládá ve východní části plochy blíže ke komunikaci. Ochranné pásmo lesa zasahuje pouze západní 
část plochy – nedojde tedy k výraznému omezení výstavby v ploše. Stávající vedení technické infrastruktury bude na 
základně podrobnější dokumentace řešeno a případně přeloženo. Na úrovni ÚP nelze tyto úpravy předvídat. Vymezením 
plochy Z12 jsou dotčeny zemědělské půdy II. třídy ochrany; jako náhrada za zábor zemědělské půdy byla adekvátně 
zmenšena zastavitelná plocha Z9 vymezená v ÚP Lhoty u Potštejna o plochu územní rezervy R5 – nejedná se o střet – rozsah 
ZPF je zachován.  

- Prověřit a potvrdit, že nové uspořádání technické infrastruktury v části územní rezervy, označené kódem R4, která 
po prověření bude vymezena jako zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné – 
venkovské“ (SV), tzn. přeložka stávajícího vodovodního řadu, přeložka komunikačního vedení a dotčení území 
řešeného změnou územního plánu v této lokalitě ochranným pásmem transformační stanice VN/NN, nevyvolá 
změnu koncepce technické infrastruktury dle ÚPLP. 

ÚP nemůže předjímat řešení zástavby v ploše územní rezervy R4. V případě vymezení R4 jako zastavitelné plochy bude 
s ohledem na její rozsah stanovena podmínka zpracování územní studie jako podklad pro rozhodování o změnách v území. 
Vzhledem k tomu, že pro napojení budoucí zástavby v ploše R4 bude nutné učinit pouze dílčí úpravy v krátkých úsecích 
vedení technické infrastruktury, lze s jistotou konstatovat, že nedojde k takovým změnám, jež by měly vliv na koncepci 
technické infrastruktury stanovenou v ÚP Lhoty u Potštejna.  

Ochrana hodnot území 

- Vyřešit ochranu hodnoty „plochy zemědělské výroby a skladování“, resp. blízkost stávajícího zemědělského areálu 
a navrhované změny v území v části územní rezervy, označené kódem R4, vymezené v ÚPLP k prověření k využití 
jako plochy s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné – venkovské“ (SV). 

Vymezení plochy Z12 žádným způsobem nenarušuje hodnotu plochy zemědělské výroby a skladování, která se nachází na 
opačné straně komunikace. Hodnota zemědělského areálu spočívá zejména v jeho funkci (pracovní příležitosti, ekonomický 
přínos, hospodaření v krajině), která nebude vymezením plochy Z12 dotčena. Z urbanistického hlediska je plocha Z12 
přínosem jako doplnění oboustranné zástavby podél komunikace, dotváření kompaktního tvaru Malé Lhoty a posílení 
sídelního jádra okolo návsi v Malé Lhotě; na druhou stranu v rámci předpokládaného využití v ploše Z12 bude míra zátěže 
v území naprosto minimální.  

- Vyřešit ochranu hodnot území – stávajícího vodovodního řadu, transformační stanice VN/NN. 

Stávající vedení a objekty technické infrastruktury budou zachovány, v rámci výstavby v ploše Z12 lze předpokládat možné 
dílčí úpravy vedení technické infrastruktury, čímž však nedojde k narušení hodnot v území. Naopak výstavba v ploše Z12 
přispívá k posílení urbanistického uspořádání sídla, dotvoření kompaktního sídelního útvaru Malé Lhoty a tím také posílení 
sídelního jádra okolo návsi v Malé Lhotě.  
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- Vyřešit ochranu hodnoty území – stávajícího VTL plynovodního řadu. 

Stávající vedení a objekty technické infrastruktury budou zachovány, v rámci výstavby v ploše Z12 lze předpokládat možné 
dílčí úpravy vedení technické infrastruktury, čímž však nedojde k narušení hodnot v území.  

Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na výsledky SWOT analýzy v území  

Ze SWOT analýzy vyplývají pro řešené území následující problémy k řešení: 

- Řešit rozvojové plochy pro bydlení reálně naplnitelné ve lhůtě pro předložení zprávy o uplatňování územního 
plánu v uplynulém období 4 let, stanovené § 55 odst. 1 stavebního zákona. 

Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna přímo reaguje na aktuální požadavky na výstavbu v obci a tím podporuje stabilní zájem o 
výstavbu, pozitivní demografický vývoj v obci, posiluje stabilitu urbanistické struktury i komunitního života v obci. Výměnou 
části rezervy za zastavitelnou plochu je navrženo řešení, které zbytečně nenavyšuje rozsah zastavitelných ploch vymezených 
v ÚP Lhoty u Potštejna, ale reaguje na konkrétní zájem o výstavbu – Změna č. 1 ÚP navrhuje řešení pro reálný rozvoj bydlení 
v obci.  

- Řešit zásobování pitnou vodou a odkanalizování v části územní rezervy R4, která bude vymezena jako zastavitelná 
plocha, koncepčně tak, aby byla umožněna návaznost na případné budoucí vymezení zbylé části územní rezervy 
R4 jako zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: „smíšené obytné – venkovské“ (SV). 

Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna nemůže předjímat předběžné koncepční řešení zástavby v ploše územní rezervy R4. 
V případě vymezení R4 jako zastavitelné plochy bude s ohledem na její rozsah stanovena podmínka zpracování územní 
studie jako podklad pro rozhodování o změnách v území. Vzhledem k tomu, že kanalizace i vodovod jsou vedeny v prostoru 
podél komunikace, k níž obě plochy (Z12 i R4) přiléhají, předpokládá se jejich napojení do těchto vedení a není třeba řešení 
TI v obou plochách koordinovat.  

Silné stránky vyplývající ze SWOT analýzy 

- Vytvořit územní podmínky pro podpoření silné stránky stabilního zájmu o výstavbu a tím vzrůstajícího vývoje 
počtu obyvatel reálnou nabídkou plochy pro bydlení.  

Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna přímo reaguje na aktuální požadavky na výstavbu v obci a tím podporuje stabilní zájem o 
výstavbu, pozitivní demografický vývoj v obci, posiluje stabilitu urbanistické struktury i komunitního života v obci.  

Příležitosti vyplývající ze SWOT analýzy 

- Změnou územního plánu podpořit příležitost přípravy plochy pro bydlení, tzn. pro prověření a následné využití 
zbylé plochy územní rezervy, označené kódem R4, jako plochy s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné – 
venkovské“ (SV), včetně vytvoření předpokladů pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna nemůže předjímat předběžné koncepční řešení zástavby v ploše územní rezervy R4. 
V případě vymezení R4 jako zastavitelné plochy bude s ohledem na její rozsah stanovena podmínka zpracování územní 
studie jako podklad pro rozhodování o změnách v území. Napojení plochy na dopravní a technickou infrastrukturu bude 
řešeno v rámci územní studie; s ohledem na dané podmínky v území bude napojení řešeno v rámci stávající komunikace 
procházející podél východní strany plochy územní rezervy R4 (dopravní napojení na ni je umožněno, v rámci komunikace 
nebo podíl ní jsou vedeny všechny potřebné sítě technické infrastruktury).  

- Změnou územního plánu, jejímž cílem mj. bude podpořit příležitost přípravy ploch pro bydlení, podpořit příležitost 
zachování občanské soudržnosti a pospolitosti lidí žijících na venkově. 

Z urbanistického hlediska je plocha Z12 přínosem jako doplnění oboustranné zástavby podél komunikace, dotváření 
kompaktního tvaru Malé Lhoty a posílení sídelního jádra okolo návsi v Malé Lhotě. Stabilizace sídla Malá Lhota přispívá ke 
stabilizaci sociální soudržnosti a pospolitosti a v omezení míře zlepšuje i předpoklady pro zachování a rozvoj občanského 
vybavení v obci.  

Hrozby (rizika) vyplývající ze SWOT analýzy 

- Vytvořením územních podmínek pro rozvoj bydlení předcházet riziku nebezpečí dlouhodobě negativního vývoje 
počtu a skladby obyvatel v důsledku migrace obyvatel. 

Vymezením zastavitelné plochy Z12 dojde k rozvoji obytné zástavby v obci, tedy s předpokladem zvýšení počtu trvalých 
obyvatel v území. Tímto plocha přispívá ke stabilizaci demografického vývoje a snižování salda migrace v území. 
Z urbanistického hlediska je plocha Z12 přínosem jako doplnění oboustranné zástavby podél komunikace, dotváření 
kompaktního tvaru Malé Lhoty a posílení sídelního jádra okolo návsi v Malé Lhotě. Stabilizace sídla Malá Lhota přispívá ke 
stabilizaci sociální soudržnosti a pospolitosti a v omezení míře zlepšuje i předpoklady pro zachování a rozvoj občanského 
vybavení v obci.  

- Vytvořit územní podmínky pro snížení hrozby intenzívní těžby dřeva a nižší intenzity opětného zalesňování. 
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UP nemůže zajistit, resp. omezit intenzitu hospodaření na PUPFL – to je úkolem zejména pro lesní hospodářskou správu, 
resp. další správní orgány. Změna č. 1 ÚP Lhoty u Potštejna vytváří v rámci zákonných možností stanovených ve stavebním 
zákoně předpoklady pro stabilizaci a dílčí obnovu lesních porostů, a to vymezením nových ploch lesních jako ploch změn 
v krajině, a dále stanovením podmíněně přípustného využití ve vybraných plochách NS – zalesnění v rozsahu max. do 1 
hektaru.  

Požadavky vyplývající ze zpracovaných doplňujících průzkumů a rozborů 

Ze zpracovaných doplňujících průzkumů a rozborů vyplynuly následující požadavky: 

- Vyřešit případný střet záměru na změnu v území, resp. záměru nového vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití „plochy lesní“ (NL), se zjištěným limitem využití území - se stávajícím komunikačním vedením. 

Plochy K7a a K7b jsou dotčeny radioreléovou trasou – její funkčnost a ochrana budou zajištěny v rámci konkrétního řešení 
ploch lesních. Technická infrastruktura, jíž jsou radioreléové trasy součástí, je jedním z přípustných využití v plochách 
lesních – nejedná se tedy o střet.  

- Vyřešit případný střet záměru na  změnu v území se zjištěným limitem využití území, resp. záměru na vymezení 
zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití „smíšené obytné – venkovské“ (SV) v části plochy územní 
rezervy, označené kódem R4, se stávajícím komunikačním vedením. 

Stávající vedení a objekty technické infrastruktury budou zachovány, v rámci výstavby v ploše Z12 lze předpokládat možné 
dílčí úpravy vedení technické infrastruktury, čímž však nedojde k narušení hodnot v území. 

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

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

10.1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 1 byla prověřena aktuálnost vymezení zastavěného území. Vychází ze skutečného stavu zastavěnosti 
území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí. Zastavěné území 
bylo změnou č. 1 vymezeno k datu 30.6.2014 podle § 58 a následujících Zákona č.183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

10.2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch.  

Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu Z12 o výměře cca 0,36 ha pro realizaci stavby rodinného domu 
převedením severní části plochy územní rezervy R4 do návrhu. Využití části plochy územní rezervy R4 pro daný účel je 
s ohledem na koncepci rozvoje území obce stanovenou v platném územním plánu reálné a předpokládá se, že k využití nově 
vymezené zastavitelné plochy dojde neprodleně po nabytí účinnosti změny č. 1. Zastavitelná plocha Z12 je dle dohody 
vlastníků dotčených pozemků změnou č. 1 vymezena na úkor části zastavitelné plochy Z9 (SV) zejména z důvodů 
problematických vlastnických vztahů a s tím související dohody o finančním spolupodílení vlastníků na zbudování technické 
a dopravní infrastruktury. Část zredukované plochy Z9 (SV) o výměře přibližně odpovídající výměře zastavitelné plochy Z12 
změna č. 1 vyjímá ze zastavitelné plochy a začleňuje tuto část do ploch zemědělských (NZ), tedy ploch, které nejsou určeny 
k zastavění. Změnou č. 1 tedy v podstatě nedochází k dalšímu záboru pozemků ZPF ani k vymezení nové zastavitelné plochy, 
ale jedná se pouze o změnu situování zastavitelné plochy. 

Vzhledem k výše uvedenému nebyl uplatněn postup podle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., neboť rozsah 
vymezených zastavitelných ploch pro bydlení není změnou č. 1 měněn.  

11 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. 1 dotčeno. 
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12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

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

Změna č. 1 je vypracována na základě zadání zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Obecní úřad 
Lhoty u Potštejna, ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zadání změny č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce 
Lhoty u Potštejna č. A/2 ze dne 11.4.2014. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného zadání změny č. 1 byly respektovány následujícím způsobem: 

ad a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, 
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu 
k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

Změna č. 1 respektuje a řešením navazuje na základní koncepci rozvoje území obce stanovenou ÚP Lhoty u 
Potštejna. Změna č. 1 dále respektuje urbanistické, přírodní a civilizační hodnoty stanovené ÚP Lhoty u Potštejna a 
požadavky vyplývající z PÚR ČR, ZÚR KHK a z ÚAP ORP RK. Vyhodnocení souladu změny č. 1 s PÚR ČR a ZÚR KHK je 
uvedeno v kapitole 2 textové části Odůvodnění změny č. 1. Vyhodnocení vlivů změny č. 1 na stav a vývoj území 
podle vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP ORP RK je uvedeno v kapitole 9.13 textové části odůvodnění 
změny č. 1.  

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a 
na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

Změna č. 1 na základě prověření vymezuje v severní částí územní rezervy R4 zastavitelnou plochu smíšenou 
obytnou – venkovskou Z12 (SV). Na úkor této plochy redukuje zastavitelnou plochu Z9 (SV) a v místě redukce 
vymezuje plochu územní rezervy Z5. Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce je podrobně uvedeno v 
kapitole 9.3 textové části odůvodnění změny č. 1. Požadavky na urbanistickou koncepci vyplývající z ÚAP změna  
č. 1 respektuje a jejich vyhodnocení je uvedeno v kapitole 9.13 textové části odůvodnění změny č. 1. 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích 
změn, 

Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu Z12 ve vazbě na stabilizovaný dopravní systém a stávající sítě technické 
infrastruktury. Odůvodnění napojení zastavitelné plochy Z12 (SV) a plochy územní rezervy R4 na systémy dopravní 
a technické infrastruktury je uvedeno v kapitole 9.7 textové části odůvodnění. Změna č. 1 respektuje stávající 
plochy občanského vybavení a plochy veřejných prostranství. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
vyplývající z PÚR ČR a z ÚAP ORP RK změna č. 1 respektuje a jejich vyhodnocení je uvedeno v kapitole 2 textové a 
kapitole 9.13 textové části odůvodnění změny č. 1. 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného 
území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

Změna č. 1 respektuje a navazuje na koncepci uspořádání krajiny stanovenou ÚP Lhoty u Potštejna. Změna č. 1 
s ohledem na přírodní hodnoty území, charakter krajiny a krajinný ráz v rámci koncepce uspořádání krajiny 
vymezuje za účelem zalesnění plochy změn v krajině K6, K7a – K7d jako plochy lesní (NL). Nad rámec zadání byla 
změnou č. 1 do plochy K7d (kromě v zadání uvedených parcel) zahnuta i parcela č. 415/5 k.ú. Lhoty u Potštejna. 
Parcela logicky doplňuje a sceluje východní cíp plochy K7d a vytváří podmínky pro efektivnější hospodaření na 
lesních pozemcích a zamezuje vzniku těžce obhospodařitelné plochy ZPF. 

Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny je uvedeno v kapitole 9.8 textové části odůvodnění změny č. 1. 
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny vyplývající z PÚR ČR, ZÚR KHK, ÚAP ORP RK a z doplňujících průzkumů a 
rozborů změna č. 1 respektuje a jejich vyhodnocení je uvedeno v kapitole 2 textové a kapitole 9.13 textové části 
odůvodnění změny č. 1. 

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

V souvislosti s vymezením zastavitelné plochy Z12 (SV) a redukcí zastavitelné plochy Z9 (SV) byl změnou č. 1 
vymezen nový územní rozsah územní rezervy R4 a nově byla vymezena územní rezerva R5 v místě zredukované 
zastavitelné plochy Z9 (SV). 

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

Změnou č. 1 nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace. 
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ad 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 

Z projednání návrhu zadání změny č. 1 nevyplynul požadavek na vymezení plocha a koridorů, v nichž bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

Změna č. 1 nevymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 
Vzhledem k redukci zastavitelné plochy Z9 došlo i ke změně územního rozsahu plochy, v níž je rozhodování o 
změnách podmíněno zpracováním územní studie. Změna č. 1 v souvislosti s redukcí zastavitelné plochy Z9 a 
s vymezením plochy územní rezervy R5 doplňuje podmínku pro pořízení územní studie týkající se prověření 
funkčních a urbanistických vazeb na územní rezervu R5 vymezené na místě redukované zastavitelné plochy Z9.  

ad e) případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavek na zpracování variant řešení nebyl uplatněn.  

ad f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění, 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se zákonem č 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.). Textová část územního plánu je vyhotovena v rozsahu požadovaném schváleným zadáním změny 
č. 1. Grafická část změny č. 1 obsahuje výkresy, ve kterých se projevuje změna, a to v rozsahu měněných částí, 
měřítka výkresů jsou shodná s platným územím plánem Lhoty u Potštejna. Grafická část odůvodnění změny č. 1 je 
v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13 a § 16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, 
část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výkres širších vztahů nebyl zpracován, neboť změna č. 1 nemá na širší 
vztahy územní dopad. 

ad g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Požadavek na zpracování vyhodnocení změny č. 1 z hlediska vlivů na životní prostředí nebyl uplatněn. S ohledem 
na ustanovení § 47 odst. 3 Zákona č. 183/2006 Sb. nebylo vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
zpracováno. 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST.4, PÍSM. A) AŽ D) 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) 
Zpracovává pořizovatel 

Bude doplněno pořizovatelem. 

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

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

Změna č. 1 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. 

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

Vyhláška 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 
Zpracovává projektant s využitím společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 
životního prostředí.  

15.1 Zemědělský půdní fond 

Změnou č. 1 dochází dle Přílohy č. 1 (Přehled odnětí půdního fondu) k odnětí zemědělského půdního fondu (dále 
též jen „ZPF“) o výměře 2,49 ha. Z toho 0,36 ha ZPF je vyjmuto pro účely bydlení (zastavitelná plocha Z12 - plocha smíšená 
obytná – venkovská) a 2,13 ha pro účely zalesnění (plochy K6, K7a – K7d).  
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Vzhledem k tomu, že změna č. 1 současně s vymezením nových ploch redukuje zastavitelnou plochu Z9 o cca 0,35 
ha (což je výměra odpovídající rozloze zastavitelné plochy Z12) a navrací tuto zredukovanou plochu zpět do ZPF (vymezuje ji 
jako plochy zemědělské), je zábor ZPF menší a činí 2,14 ha. Z tohoto záboru cca 6% (0,14 ha) představuje zábor půd II. třídy 
ochrany ZPF, 20 % (0,44 ha) zábor půd III. třídy ochrany ZPF a 73 % (1,57 ha) zábor půd IV. a V. třídy ochrany ZPF. U ploch 
K7a a K7d sice dochází dle evidence v katastru nemovitostí k záboru pozemků ZPF, ale ve skutečnosti jsou tyto plochy 
vymezeny na pozemcích, které jsou v současné době zalesněny a nejsou již zemědělsky využívány.  

Dle výše uvedeného bude tedy celkový skutečný zábor činit cca 1,5 ha ZPF, přičemž zábor půd vyšších tříd 
ochrany ZPF bude minimální (cca 0,2 ha). 

Plošné vyhodnocení záboru ZPF je vyčísleno v tabulce „Přehled odnětí půdního fondu“, která je uvedena v Příloze 
č. 1 textové části Odůvodnění změny č. 1. 

15.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy vyžadující zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Změnou č. 1 jsou vymezeny plochy změn v krajině určené pro zalesnění. Tyto plochy jsou změnou č. 1 vymezeny 
jako plochy lesní (NL). Rozsah zalesnění není měněn způsobem, který by narušil vyvážený vztah lesních a zemědělských 
ploch na území obce. Plochy určené k zalesnění jsou převážně pozemky ZPF, které již nejsou zemědělsky obhospodařované 
a jsou částečně zalesněné: 

 

ozn. 
výměra zalesnění 

(ha) 
dotčené parcely v k.ú. Lhoty u Potštejna 

K6 1,04 258/1, 258/3, 258/4,258/6 

K7a 0,81 318/1, 318/3, 315 

K7b 0,03 316 

K7c 0,03 317 

K7d 0,41 318/1, 318/2,415/5 

Celková velikost zalesnění je 2,79 ha. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 
Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 
Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 
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18 OBSAH ZMĚNY Č. 1 

Textová část odůvodnění Změny č. 1 obsahuje 10 listů (19 číslovaných stran) + příloha č. 1 – 3 (8 číslovaných 
stran). 

Obsah textové části odůvodnění ÚP: 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHOPLÁNU ............................................................................................ 1 

2 VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ................................................................................................................. 1 

2.1 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s Politikou územního rozvoje ........................................................................ 1 

2.2 Vyhodnocení souladu Změny č.1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ....................................... 2 

3 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 ............................................................................................................................................................. 4 

3.1 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování .............................................................................................. 4 
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PŘÍLOHA Č. 1 – PŘEHLED ODNĚTÍ PŮDNÍHO FONDU 

Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) 

BPEJ 

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 

(ha) 

Katastrální 
území orná 

půda 
chmelnice vinice zahrady 

ovocné 
sady 

trvalé 
travní 

porosty 
I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

PLOCHY REKREACE 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Z9 SV 4,46 4,46 
     

71450 
  

1,06 
    

71410 
 

3,36 
     

76811 
    

0,04 0 Lhoty u 
Potštejna Z12 SV 0,36 0,36 

     
71410 

 
0,36 

   
0 

∑ 
 

4,82 4,82 0 0 0 0 0 0 0 3,72 1,06 0 0,04 0 
Lhoty u 

Potštejna 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
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PLOCHY ZELENĚ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY LESNÍ 

K6 NL 1,04 
     

1,04 74068 
    

1,04 0 

Lhoty u 
Potštejna 

K7a NL 0,74 
   

0,13 
 

0,37 72541 
   

0,5 
  

   
0,04 

  
74710 

 
0,04 

    

     
0,2 72514 

  
0,2 

   
K7b NL 0 

      
 

      
K7c NL 0 

      
 

      

K7d NL 0,35 
0,04 

    
0,19 72514 

  
0,23 

   

     
0,12 72541 

   
0,12 

  

         
 

       
∑ 

 
2,13 0,04 0 0 0,17 0 1,92  0 0,13 0,43 0,53 1,04 0 0 

PLOCHY PŘÍRODNÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

PLOCHY SPECIFICKÉ 

∑ 
 

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

∑ 0 6,95 4,86 0 0 0,17 0 1,92  0 3,85 1,49 0,53 1,08 0 0 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SROVNÁVACÍ TEXT 

Kapitoly, podkapitoly a odstavce, které nejsou součástí srovnávacího textu se nemění, tzn. textová část Územního 
plánu Lhoty u Potštejna v těchto kapitolách, podkapitolách a odstavcích zůstává nezměněna.  

 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 

 Zastavěné území je v územním plánu Lhoty u Potštejna vymezeno k datu 31. 5. 2011 
30.6.2014. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace (výkres 
základního členění, hlavní výkres).  

 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ 
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; 

 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 Homol; 

 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 sídla – zastavitelné 
plochy Z1, Z2 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 Homol.  

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

 V rámci koncepce systému sídelní zeleně jsou stanoveny následující zásady: 

- plochy zeleně vymezené v územním plánu jsou nezastavitelné; 

- 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 Homol 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 
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Z10 
výroba a skladování – 

zemědělská výroba (VZ) 
- plocha rozšíření stávající zemědělské výroby 

Z11 
zeleň soukromá a 
vyhrazená (ZS) 

-  

Z12 
smíšené obytné – 
venkovské (SV) 

- 

 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

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; 

 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 Homol, 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 
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K7d plochy lesní (NL) - zalesnění 0,41 

K7e plochy lesní (NL) - zalesnění 0,36 

K7f plochy lesní (NL) - zalesnění 0,11 

 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.  

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 Homol jako podmínka pro 

rozhodování 

1,06 

K2 

plochy smíšené 
nezastavěného 

území –zemědělské, 
přírodní (NSzp) 

- odlesnění 

- prověření územní studií obnovy areálu 
poutního místa Homol 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.  

6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

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

 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

 Územním plánem jsou vymezeny územní rezervy R1, R2, R3, R4 (plochy smíšené obytné – 
venkovské) a stanoveny podmínky pro jejich využití. Realizace těchto záměrů se nepředpokládá 
v návrhovém období do roku 2025. 

Ozn.  funkční využití podmínky využití ploch územních rezerv 

R1 

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 

R2 

R3 
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R4 
nebo podstatným způsobem zvýšila náklady na případné 

budoucí využití plochy územních rezerv 

R5 

 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 
PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

 Územním plánem je vymezena plocha areálu poutního místa Homol 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.  

Ozn. 
plochy 

Zadání 
Lhůta 

(v měsících) 

Obnova 
areálu 

poutního 
místa 
Homol 

- 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 Homol 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 

 Lhůta pro pořízení studie se stanovuje na 6 let od účinnosti opatření obecné povahy, jímž se 
územní plán vydává. 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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PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČOV    čistírna odpadních vod 
ČR    Česká republika 
CHOPAV   chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KHK   Královéhradecký kraj 
k.ú.   katastrální území 
ORP   obec s rozšířenou působností 
PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 
RK   Rychnov nad Kněžnou 
STL   středotlaký (plynovod) 
ÚAN   území s archeologickými nálezy 
ÚAP   územně analytické podklady 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VTL   vysokotlaký (plynovod) 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR    zásady územního rozvoje 
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