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B1 – textová část odůvodnění územního plánu
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Územní plán Jankovice je pořizován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění. Při pořizování územního plánu Jankovice je postupováno
dle platných právních předpisů.
Dle ustanovení § 6 odst.5 stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo obce Jankovice dne
1. 10. 2007 o pořízení územního plánu, a určilo starostu obce p. Albína Kavana jako osobu,
která bude spolupracovat s pořizovatelem. Zastupitelstvo obce současně schválilo žádost
obce, kterou požádalo o pořízení územního plánu Odbor stavební Městského úřadu Přelouč.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu Jankovice byl ve
spolupráci s určeným zastupitelem dle ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona zpracován
návrh zadání územního plánu Jankovice.
Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil zahájení projednávání návrhu zadání
územního plánu veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
Obecního úřadu Jankovice od 10.4.2008 do 12.5.2008 a na úřední desce Městského úřadu
Přelouč od 10.4.2008 do 12.5.2008. Návrh zadání byl, po celou dobu vyvěšení této vyhlášky,
vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Jankovicích a na Městském úřadu
v Přelouči. Bylo obesláno celkem 42 dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí, institucí
a správců sítí. 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohli dotčené orgány a krajský úřad uplatnit
své požadavky. Ve stejné lhůtě mohli uplatnit své podněty sousední obce. Do 30 dnů ode dne
vyvěšení oznámení mohl každý uplatnit své připomínky.
Zadání územního plánu Jankovice schválilo zastupitelstvo obce Jankovice dne 26. 6. 2008.
Na základě schváleného zadání územního plánu Jankovice byl dle ustanovení § 50 odst. 1
stavebního zákona zpracován návrh územního plánu Jankovice. Návrh zpracoval Ing. arch.
Pavel Tománek, autorizovaný architekt, ČKA 01 197, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice.
Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil společné jednání o návrhu ÚP. Společné
jednání se konalo dne 15.1. 2009 na obecním úřadu v Jankovicích. Ke společnému jednání
bylo jednotlivě obesláno celkem 42 dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí, institucí a
správců sítí.
Dotčené orgány mohly uplatnit své stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného
jednání (t.j. do 16.2. 2009). Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svoje připomínky sousední obce.
Z Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen
souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání a
dne 30.7.2009 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a
fondů EU, oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Stanovisko Krajského úřadu, oddělení územního plánování (viz níže) bylo obdrženo dne
10.8.2009 a konstatovalo se v něm, že Krajský úřad s předloženým návrhem územního plánu
souhlasí.
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Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil veřejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu ÚP. Společné jednání se konalo dne 15.1. 2009 na obecním úřadu v
Jankovicích. Upravený návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru
stavebním, vodoprávním a dopravy (oddělení územního plánu) Městského úřadu Přelouč od
4. 9. 2009 do 21. 10. 2009, vystaven byl rovněž na internetové adrese www.mestoprelouc.cz.
Projednání se konalo 21. 10. 2009 na Obecním úřadě v Jankovicích dne 21. 10. 2009.
Nejpozději při veřejném jednání mohl každý uplatnit své připomínky, příp. námitky. V průběhu
řízení o návrhu ÚP bylo obdrženo 7 stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského
úřadu, oddělení územního plánování. V průběhu řízení o návrhu ÚP byly obdržena 1 námitka
ze strany veřejnosti. Sousední obce neuplatnily připomínku.
V roce 2017 bylo obnoveno projednávání územního plánu. Byla provedena celková úprava
územního plánu (mj. zapracování ÚP na aktuální mapový podklad, aktualizace zastavěného
území atd). Zároveň byl zastupitelstvem do projednání zařazen požadavek na změnu
územního plánu ze strany majitele pozemku ve správním území obce.
Na základě provedených úprav územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52 odst. 1
stavebního zákona opakované veřejné jednání na 5.9.2018 v 16:00 hod. na obecním úřadu
Jankovice. V průběhu opakovaného řízení o návrhu ÚP bylo obdrženo 6 stanovisek dotčených
orgánů a stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování. V průběhu řízení o
návrhu ÚP byla obdržena 1 námitka a 1 připomínka ze strany veřejnosti. Sousední obce
neuplatnily připomínku.
Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování k měněným částem řešení, bylo
opětovně konstatováno, že návrh ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1 a Politikou územního rozvoje České republiky,
ve znění aktualizace č. 1, a že návrhem je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného
projednání, vyhodnotil námitku a připomínku a rozhodl o provedení úpravy územního plánu.
24. 4. 2019 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
V souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona dne 24.4.2019 proběhlo druhé opakované veřejné
projednání územního plánu Jankovice. Upravený návrh územního plánu byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí na odboru stavebním Městského úřadu Přelouč a na webu
https://www.mestoprelouc.cz/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-plany/jankovice/.
V průběhu opakovaného řízení o upraveném návrhu ÚP obdržel pořizovatel 7 stanovisek
dotčených orgánů a stanovisko Krajského úřadu, oddělení územního plánování dle ustanovení
§ 52 odst. 3 stavebního zákona, čj. KrÚ 24424/2019 ze dne 24. 4. 2019, který neuplatnil
požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska vyhodnocení souladu územního
plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK ÚP JANKOVICE
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil námitky a připomínky k ÚP
Jankovice a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona je zaslal přílohou dotčeným orgánům
(21 DO) a krajskému úřadu a vyzval je, aby uplatnily stanoviska ve lhůtě do 30 dnů (čj. MUPC
2517/2020 ze dne 30.1.2020). Pořizovatel obdržel pět stanovisek dotčených orgánů a
stanovisko Krajského úřadu, který posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek a jako nadřízený orgán neuplatňuje připomínky z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Koncepce řešení územního plánu byla zpracována v souladu s nadřazenou dokumentací,
kterou je „Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, 2 a 3“ a zejména Zásady
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) včetně aktualizací č.1 a 2. Územní plán byl
v průběhu zpracování koordinován i s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.

■ POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č.1, 2 a 3
Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválená vládou ČR dne 20. 7. 2009
usnesením č. 929 a ve znění aktualizace č. 1 schválená dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276.
Aktualizaci č. 2 a č. 3 PÚR ČR pořizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu naléhavého
veřejného zájmu. Aktualizace č. 2 PÚR ČR byla pořizována z podnětu Ministerstva dopravy a
byla schválena usnesením č. 629. Aktualizace č. 3 PÚR ČR byla pořizována z podnětu
Ministerstva zemědělství a byla schválena usnesením č. 630. Obě aktualizace PÚR ČR byly
vládou projednány a schváleny v tentýž den, tj. 2. září 2019.
Z Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 nevyplývá pro
územní plán Jankovice žádný požadavek. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a
rozvojové osy Politiky územního rozvoje.
Řešeného území se obecně dotýká bod 2.2 (Republikové priority). Tento bod je návrhem ÚP
Jankovice zohledněn ve vztahu k potřebám obce v kontextu širších vztahů.
Řešené území leží v blízkosti rozvojové osy OS4 „Praha – Hradec Králové/Pardubice“ a
rozvojové oblasti OB4 (orientačně dle PÚR ČR). Severně od řešeného území prochází návrh
koridoru vodní dopravy VD1 „Labe: Pardubice – hranice SRN“ a návrh koridoru E15 pro dvojité
vedení elektro 400 kV „Týnec – Krasíkov“, východně návrh koridoru tranzitního plynovodu P5
a trasa stávajícího ropovodu.
Na území obce se v návaznosti na PÚR nenachází žádný koridor nebo plocha nadmístního
významu vyžadující zpřesnění.
■ KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI BODY STANOVENÝCH REPUBLIKOVÝCH
PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ,
KTERÉ MAJÍ VZTAH K ŘEŠENÉMU ÚZEMÍ A JSOU OBSAŽENÉ V ČL. 14 AŽ 32 PÚR ČR
VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č.1, 2 A 3:
(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…….
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Urbanistická struktura a charakter obce Jankovice vč. místních částí Kozašice a Seník jsou
v řešeném území respektovány. Zastavitelné plochy doplňují a rozvíjejí stávající zástavbu.
V krajině nejsou vytvářeny žádné izolované návrhové plochy a nedochází tak k fragmentizaci
krajiny.
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(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel…..

Územní plán nevytváří svým řešením žádné předpoklady pro vznik sociální segregace
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Navržený způsob uspořádání území vychází ze zjištěného stávajícího stavu a z respektování
všech dostupných podkladů. To se týká zejména nadřazené ÚPD – ZÚR Pardubického kraje,
ÚAP (územně analytických podkladů), požadavků obce i jednotlivých občanů.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Rozvojové plochy pro vznik pracovních příležitostí nejsou navrhovány. Území obce, vzhledem
ke své blízké poloze vůči městům Pardubice, Přelouč nebo Kolín nepatří mezi hospodářsky
problémové regiony.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Netýká se řešeného územního plánu.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

V řešeném území se opuštěné areály (tzv. brownfields) nenacházení. V bývalém středisku
zemědělské výroby mezi Jankovicemi a Kozašicemi jsou situovány jiné podnikatelské aktivity,
jejich další rozvoj je možný v souladu s regulativy ploch smíšené výroby „VS“. V
nezastavěném území (zemědělské a lesní půdy, vodní plochy) nejsou vymezovány žádné
rozvojové plochy, čímž je zajištěna jeho ochrana.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
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rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky
pro využití přírodních zdrojů.

Rozvojové plochy jsou přiměřeného rozsahu, navazují na zastavěné území a nemohou tak mít
žádný negativní vliv na charakter krajiny. V řešeném území nejsou žádné rozsáhlé plochy
zemědělské půdy, přesto jsou zde vymezeny prvky lokálního ÚSES, které především zajišťují
propojení systému ÚSES na okolní území. Vyhodnocení zásad pro plánování změn v území
pro typy krajiny zemědělská, lesozemědělská a lesní je popsáno v následující kapitole.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Rozvojové plochy nevytvářejí nové bariéry v migrační prostupnosti řešeného území, sídla
Jankovice a Kozašice již dnes tvoří téměř souvislý urbanistický celek. Ke srůstání s okolními
sídly nejsou koncepcí ÚP vytvořeny žádné předpoklady.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.

V ÚP jsou dle dostupných podkladů zapracovány biocentra a biokoridory lokálního ÚSES.
Dominantním přírodním prvkem řešeného území jsou však rozsáhlé plochy lesa podél jižní a
západní hranice, zajišťující prostupnost krajiny bez ohledu na prvky USES, které jsou v tomto
území vymezené.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).

Řešené území nepatří do oblastí s intenzivním cestovním ruchem, silnice III. tř. a místní
komunikace jsou využívány k rekreační cykloturistice. V koordinačním výkrese jsou dle ÚAP
vyznačeny cyklotrasy dle ÚAP Přelouč (výkres hodnot území).
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení
městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními
v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a
tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Záměry na budování dopravní infrastruktury nadmístního významu územní plán neřeší.
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Řešeného území se prakticky netýká, rozvojové plochy budou napojeny na stávající dopravní
infrastrukturu.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.

V řešeném území nedochází k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů. Rozvojové plochy pro novou obytnou zástavbu nejsou vymezeny v kontaktu s žádným
stávajícím ani potenciálním zdrojem imisních limitů.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V
zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Žádná zvláštní protipovodňová opatření (poldry, hráze apod.) navrženy nejsou, sesuvná
území ani erozní svahy nejsou evidovány. Projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se
zejména na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její
zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření
Návrh řešení likvidace dešťových vod z nové zástavby bude odsouhlasen příslušným
vodohospodářským orgánem v době přípravy staveb.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.

Žádná zastavitelná plocha v záplavovém území vymezena není vzhledem k tomu, že pro
žádný z vodních toků řešeného území nebylo záplavové území vyhlášeno.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými
podmínkami.

ÚP nestanovuje žádná omezení pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území,
dopravní dostupnost regionálních center (obcí a měst) zůstává z hlediska ÚP ve stávající
podobě.
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Nároky dalšího vývoje území vyplývající z nadřazené ÚPD jsou respektovány; nároky na
rozvoj, uspořádání i ochranu vlastního sídla a místních částí byly zpracovány za součinnosti
se zástupci samosprávy.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Vytváření koridorů nezbytných pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy se řešeného
území netýká.
(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.

Koncepce řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod je podrobně uvedena v kap.
4.2 ÚP.
(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.

V ÚP Jankovice nejsou vymezeny zvláštní plochy pro rozvoj výroby energie z obnovitelných
zdrojů (případná instalace těchto zdrojů je možná v souladu s regulativy jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití).
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Netýká se řešeného územního plánu

■ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE (ZÚR Pk – úplné znění po
aktualizaci č. 2)
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“) byly vydány
Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29. 04. 2010, a nabyly
účinnosti dne 15. 05. 2010; dne 17. 9. 2014 usnesením č. Z/229/14 Zastupitelstvo Pk vydalo
ZÚR Pk - aktualizace č.1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014; dne 18. 6. 2019 usnesením č.
Z/364/19 Zastupitelstvo Pk vydalo Aktualizaci č. 2 ZÚR Pk, která nabyla účinnosti dne 5. 7.
2019.
Území obce Jankovice není zahrnuto do žádné z rozvojových oblastí, rozvojových os ani
specifických oblastí, nachází se mimo území s předpokládanou vyšší mírou urbanizace.
Převažujícími krajinnými typy na území obce jsou dle ZÚR krajina „lesozemědělská“
a „zemědělská“, na západním okraji je zastoupena i krajina „lesní“.
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V řešeném území se na úrovni ZÚR nacházejí stávající limity:





trasy nadzemního vedení elektro VVN 220 kV a VTL plynovodu vč. regulační stanice
VTL/STL
OP vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice
ochranné pásmo I.st. vodního zdroje Jankovice Ja-6
ochranné pásmo II.st. vodních zdrojů Jankovice Ja-6 a Brloh V-3

■ KOMENTÁŘ K SOULADU S JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKY ZÚR Pk, KTERÉ MAJÍ VZTAH K
ÚZEMÍ ŘEŠENÉMU ÚP JANKOVICE:
- ÚP respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které
jsou stanovené v kap.1, v případě řešeného území:
- v odst.06 - Vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na
území kraje, přitom se soustředit zejména na:
v části a): - zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologickostabilizační funkce krajiny
v části b):- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu
Nejcennější území přírodního charakteru v řešeném území jsou plochy lesa - na těchto
pozemcích nejsou navrženy žádné plochy změn.
v části c): - zachování a citlivé doplnění výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské
i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou
zástavbou a omezit fragmentaci krajiny;
Charakter obce i místních částí je respektován, zastavitelné plochy přirozeně doplňují a
rozvíjejí stávající zástavbu. K fragmentizaci krajiny nedochází, v řešeném území nejsou
vymezovány žádné izolované rozvojové plochy.
v části d) - ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí,
zejména ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování
povrchových vod využívaných ke koupání;
V řešeném území se nenacházejí žádné významné zdroje zdravotních rizik, návrhové plochy
pro bydlení jsou od ploch výroby situovány s dostatečným odstupem.
v části e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel;
Územní plán neobsahuje žádné předpoklady pro vznik sociální segregace v řešeném území.
v části f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do nejméně konfliktních lokalit.
Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové záměry, které by mohly charakter krajiny významně
ovlivnit.
- v odst.07 - Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských
činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených
rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:
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v části a) - posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá
urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny;
Zastoupení veřejných ploch a zeleně je v obci i v místních částech na dostatečné úrovni.
Vymezením rozvojových ploch nedochází k žádnému výraznému omezení prostupnosti
krajiny, případná obnova a rozšíření cestní sítě budou předmětem projektu pozemkových
úprav (navrženo je propojení Jankovice –sil. III/33811 a Jankovice – Seník).
v části b) - vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů
v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů
a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;
Regulativní podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití nijak neomezují
možnosti rekonstrukce a přestaveb stávajících objektů a areálů v zastavěném území.
V řešeném území se nevyužívané objekty a areály prakticky nevyskytují, volná kapacita pro
situování podnikatelských aktivit je v bývalém areálu zemědělské výroby mezi Jankovicemi a
Kozašicemi.
v části e) - uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
V ÚP jsou zapracovány prvky lokálního ÚSES dle dostupných podkladů. Další případné
doplnění krajinných prvků, obnova a rozšíření cestní sítě v území bude předmětem projektu
pozemkových úprav, které dosud neproběhly.
v části h) - 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;
Celé řešené území je zásobováno vodou z veřejného vodovodu, z hlediska likvidace
odpadních vod byl do ÚP zapracován záměr jejich odvodu mimo řešené území s likvidací na
ČOV Přelouč.
ÚP respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje, stanovené v čl. 108 b):
v odst. b) - v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umísťovat
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
Pro toky v řešeném území hranice inundačního (záplavového) území vyhlášena nebyla.

ÚP respektuje zásady, které ZÚR stanovují pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
o změnách v území v čl. 112
v odst. b) - veškeré, i dočasné, zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět
pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany
přírody;
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v odst. c) - biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému
chránit před veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti
biocentra či biokoridoru;
v odst. f) - 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
Biocentra jsou zařazena do ploch s rozdílným způsobem využití NP (plochy přírodní),
biokoridory do ploch NSpz (plochy smíšené nezastavěného území), příp. NL (plochy lesní).
Plochy ÚSES nejsou v řešeném území dotčeny žádnou návrhovou plochou. Regulativy pro
tyto typy ploch, stanovené v kap. 6 ÚP, připouštějí zásahy jen ve velmi omezené míře.
ÚP respektuje přírodní hodnoty území kraje (čl. 115), uvedené zejména pod bodem:
h) – skladebné části ÚSES
- viz. předchozí bod – čl. 112 f)
ÚP respektuje zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného rozvoje
těchto území, které ZÚR stanovují v čl. 116
v odst. i) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných
územích zabezpečit ochranu krajinného rázu;
V řešeném území nejsou navrženy žádné dopravní stavby, rozvojové lokality navazují na
zastavěná území při současném zohlednění krajinného rázu navazujícího území.
v odst. j) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou
krajinného rázu. Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým
plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv
hodnotit studií krajinného rázu a negativní dopady eliminovat…..
Základní podmínky pro umísťování staveb ve volné krajině jsou uvedeny v kap. 3.1 ÚP –
Urbanistická koncepce, 5.1 ÚP – Koncepce uspořádání krajiny nebo v regulativech
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití – větrné a fotovoltaické elektrárny jsou
zařazeny mezi nepřípustné využití.
v odst. l) stavby technické infrastruktury orientovat převážně na pozemky s méně
kvalitní půdou, zařazenou do tříd ochrany III. – V.
Návrhové plochy jsou situovány na pozemcích s tř. ochrany IV. a V., stavby technické
infrastruktury ÚP nenavrhuje.
v odst. m) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj
šetrných forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná
území a navrhnout rekreační využití vesnických sídel………………
Krajinářsky nejhodnotnější území je v okolí místní části Seník, kde je individuální rekreace
dlouhodobě významně zastoupena – z toho důvodu je pro její doplnění navrženo několik
rozvojových ploch malého rozsahu v zastavěném území, výjimečně i v jeho přímé návaznosti.
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ÚP bude respektovat zásady (127) ZÚR pro plánování změn v území a rozhodování o nich – v
krajině lesní:
v odst. b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné
míře při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
v odst. c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť
odůvodněných případech;
V krajině lesní nejsou navrženy žádné rozvojové plochy.
v odst. d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním
nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových.
Základní podmínky pro umísťování staveb ve volné krajině jsou uvedeny v kap. 5.1 ÚP –
Koncepce uspořádání krajiny nebo v regulativech jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití – větrné a fotovoltaické elektrárny jsou zařazeny mezi nepřípustné využití.
ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich, které jsou:
- v čl. 131 stanovené pro krajinu lesozemědělskou,
v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné
míře při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na
úkor ploch lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
v odst. c) - zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť
odůvodněných případech
Žádné návrhové lokality nejsou navrženy na plochách lesa (PUPFL), v ojedinělých případech
(Z2-K, Z3-J, Z6-J, Z5-S) částečně zasahují do jejich ochranného pásma.
v odst. e) - rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na
základě vyhodnocení únosnosti krajiny
Rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek nejsou navrhována.
- v čl. 133 stanovené pro krajinu zemědělskou,
v odst. a) - dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu
Návrhové plochy byly vymezeny v přiměřeném rozsahu tak, aby navazovaly na hranice
zastavěného území a to pouze na zem. půdách tř. ochr. IV a V. – viz. kapitola č.14
Odůvodnění ÚP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábor
ZPF“.
v odst. b) - zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné
míře při zohlednění krajinných hodnot území
Zastavitelné lokality v jednotlivých částech obce přímo navazují na zastavěná území, v Seníku
byly kromě toho vymezeny (přestavbové) plochy v zastavěném území - pro bydlení (P1-S, P5S) a rodinnou rekreaci (P3-S, P4-S, P6-S, P7-S).
v odst. c) - zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné
zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.)
v odst. d) - zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě
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Obnově cestní sítě neklade územní plán žádné překážky, viz regulativy využití ploch
s rozdílným způsobem využití. Konkrétní návrh členění rozsáhlejších zemědělských ploch vč.
obnovy cestní sítě bude předmětem řešení pozemkových úprav.

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou zpracovány na mapě v
měřítku 1:25 000.

3.1 Postavení obce v systému osídlení
Řešené území – k.ú. Jankovice u Přelouče, Kozašice, Seník – se rozkládá v členité krajině
jihozápadně od Přelouče, na západním okraji Pardubického kraje a okresu Pardubice, v
nadmořské výšce od 215 do 300 m n.m..
Obec je vzdálena cca 16 km západně od Pardubic a cca 4 km jihozápadně od Přelouče.

3.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury
Obcí procházejí komunikace:
- III / 33810 Přelouč – Jankovice – Litošice ( územím prochází ve směru sever – jih,
s napojením na silnici I/2 v Přelouči ).
- III / 33811 Brloh – Jankovice – Kozašice
- III / 33812 Jankovice – Seník
- III / 33813 Jankovice – Krasnice
Severovýchodně od řešeného území obce prochází dle ZÚR Pk navrhovaná trasa přeložky
komunikace I/2 ( jižní obchvat Přelouče ).
Severním okrajem Přelouče prochází železniční trať č.010 Praha - Pardubice - Česká Třebová
s železniční stanicí v Přelouči.
Ze ZÚR Pk nevyplývají pro řešené území žádné návrhy změn silničních komunikací nebo
železnice.
Severním okrajem řešeného území prochází trasa VVN 220 kV č.202 .
Na severovýchodním okraji řešeného území se nacházejí podzemní vodní zdroje, odkud vede
zásobovací řad do vodárny Mokošín.
Severně od Kozašic probíhá řešeným územím trasa VTL (vysokotlakého) plynovodu DN 500
Lišice - Černá za Bory, odkud je napojena regulační stanice VTL-STL.

3.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů
V území řešeném ÚP Jankovice se nenacházejí žádné prvky regionálního nebo
nadregionálního ÚSES. Nejbližší prvek RÚSES – RBC Litošice se nachází JZ od k.ú. Seník .
Do řešeného území ani jeho bezprostředního okolí nezasahují žádné významné přírodní prvky
nebo území.
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3.4 Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a s ÚPD sousedních obcí
ÚAP – územně analytické podklady
( ÚAP obce s rozšířenou působností Přelouč – 4. aktualizace 2016)
Problémy k řešení:
Závady v ochraně přírody a krajiny:
-

nenavazující ÚSES

V upraveném návrhu ÚP byla dle ÚP Litošice zajištěna vzájemná návaznost lokálních
biokoridorů na hranicích k.ú. Seník a k.ú. Litošice a dle ÚAP Přelouč doplněn LBK 14-15.
Závady hygienické
-

chybí splašková kanalizace a ČOV

V souladu s PRVK byl do ÚP zapracován záměr odvodu splaškových vod mimo řešené území
s likvidací na ČOV Přelouč.
-

řešit výskyt staré ekologické zátěže

Stará ekologická zátěž, vyznačená v prostotu vodního zdroje Jankovice byla již odstraněna
Střety záměrů s limity
-

zastavitelná plocha x meliorace

V případě vymezení návrhových ploch na meliorovaných pozemcích je tato skutečnost
uvedena ve specifických podmínkách jejich využití. Týká se lokality Z1-K.
-

zastavitelná plocha x nadzemní el. vedení

Případné střety s vedením inž. sítí nebo jejich ochrannými a bezpečnostními pásmy jsou
popsány ve specifických podmínkách využití jednotlivých lokalit.
-

zastavitelná plocha x vodní zdroj

Existence vodního zdroje (dle ÚAP) je uvedena ve specifických podmínkách využití lokality
Z3-J a je vyznačen v koordinačním výkrese.
-

zastavitelná plocha Z3-J x ochranné pásmo lesa

OP lesa zasahuje do území návrhových ploch Z2-K, Z3-J, Z6-J a Z5-S. Tato skutečnost je
uvedena ve specifických podmínkách využití uvedených dotčených lokalit.
-

všechny zastavitelné plochy x zóny havarijního plánování (není vyznačeno v graf.
části)

Vzhledem k tomu, že hranice zóny havarijního plánování je vyznačena podél silnic III. tř.,
spadá do této zóny i většina návrhových ploch. Hranice zóny havarijního plánování jsou
vyznačeny v koordinačním výkrese.
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Závěry vyplývající ze SWOT analýzy:
- Navrhnout ochranu a opatření na zvyšování podílu zeleně v krajině
Samostatně jsou vymezeny stávající plochy lesa (NL) a plochy přírodního charakteru (NSpz).
Další zvyšování podílu zeleně v krajině je podmíněno realizací prvků ÚSES, vymezených
mimo les.
- Navrhnout opatření na ochranu orné půdy před erozí
Zvláštní opatření nejsou navržena. Projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména
na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se
navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého
rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci pozemkových úprav.
- Řešit koncepci veřejného prostoru a systém sídelní zeleně
Stávající veřejná prostranství jsou samostatně vymezena (plochy PV), nová veřejná
prostranství ani plochy veřejné zeleně vymezeny nejsou. V celém zastavěném území je zeleň
dostatečně zastoupena v rámci jednotlivých funkčních ploch, v centrálních částech
jednotlivých sídel jako součást funkčních ploch PV ( veřejná prostranství ).
- Prověřit potřebu nových ploch pro občanskou vybavenost
V ÚP je navržena lokalita Z6-J pro rozvoj občanské vybavenosti, a to pro situování hřiště.
Další rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci stávajících funkčních ploch OM,
OV, OS, případně i v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ), a to při splnění
regulačních a hygienických podmínek.
- Dbát na ochranu hodnotného charakteru zástavby
Zachování hodnotného charakteru zástavby je podpořeno stanovením zásad prostorové
regulace pro jednotlivé návrhové lokality bydlení a rekreace.
- Prověřit potřebu nových ploch pro podnikání a drobnou výrobu
V ÚP nejsou vymezeny návrhové lokality, které by byly určeny výhradně pro rozvoj podnikání
a drobné výroby. Tyto potřeby lze zajistit v rámci ploch smíšené výroby (VS), případně i
v plochách SV ( plochy smíšené obytné – venkovské ), a to při splnění regulačních a
hygienických podmínek.

ÚPD sousedních obcí
ÚP byl koordinován s navazující ÚPD, v následující tabulce jsou uvedeny sousední obce a
hlavní body vzájemné koordinace
obec

stav ÚPD – rok vydání

body vzájemné koordinace

Přelouč

ÚP – 2015

lokální ÚSES, stávající infrastruktura

Brloh

ÚP – 2011

Lipoltice

ÚP – 2011

Sovolusky

-

II

-

stávající infrastruktura

-

-

Litošice

ÚP – 2012

lokální ÚSES, stávající infrastruktura

Morašice

ÚP – 2015

lokální ÚSES

Zdechovice

ÚPO – 2006

lokální ÚSES, stávající infrastruktura
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4. 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
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Jankovice s cíli územního
plánování
Návrh územního plánu Jankovice je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení
§ 18 stavebního zákona, neboť:
vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích
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
jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze
zvláštních právních předpisů
jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel
jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna
ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Jankovice s úkoly územního
plánování
Návrh územního plánu Jankovice je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:
zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území
prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, vliv
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny
stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Návrh územního plánu Jankovice je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Návrh ÚP Jankovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
ZPRÁVA O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JANKOVICE
Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil společné jednání o návrhu změny ÚP.
Společné jednání se konalo dne 15.1. 2009 na obecním úřadu v Jankovicích. Ke společnému
jednání bylo jednotlivě obesláno celkem 42 dotčených orgánů státní správy, dotčených obcí,
institucí a správců sítí.
Dotčené orgány mohly uplatnit své stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného
jednání (t.j. do 16.2. 2009). Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svoje připomínky sousední obce.

Vyhodnocení stanovisek a připomínek
Č. Autor
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Krajský úřad
odbor strategického
rozvoje - oddělení
územního plánování
KÚ odbor dopravy a
silničního hospodářství
Krajský úřad
odbor životního
prostředí a zemědělství
MÚ Přelouč
oddělení vodoprávní
Městský úřad Přelouč
oddělení dopravy
Městský úřad Přelouč
odbor život. prostředí
Ministerstvo životního
prostředí OVSS VI
Hradec Králové
Ministerstvo dopravy
odbor dopravní politiky
a ž. prostředí Praha
Krajská hygienická
stanice Pardubice
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Text

Vyhodnocení

bez připomínek

bez připomínek

nezasláno

nevyhodnoceno

Lokality č.Z2-K a Z3-J jsou dotčeny ochranným pásmem
lesa. Při popisu lokalit požadujeme toto omezení uvést.

Tato skutečnost bude
součástí textové části

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

bez připomínek

nezasláno

nevyhodnoceno

nezasláno

nevyhodnoceno

19

Odůvodnění ÚP JANKOVICE

10. Magistrát města
nezasláno
Pardubic odbor kultury,
sportu a cestovního ruch
- památková péče
11. Hasičský záchranný
bez připomínek
sbor Pardubice
12. Obvodní báňský úřad
bez připomínek
Trutnov
13. Státní energetická
bez připomínek
inspekce
14. Vojenská ubytovací a
V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního
stav. správa Pardubice radiolokačního prostředku a ochranné pásmo letiště a
radiolokačního prostředku. Tato uvedená území požaduji
zapracovat do úp
15. Česká inspekce život.
nezasláno
prostředí H. K.
16. České radiokomunikace nezasláno
17. Povodí Labe Hradec
bez připomínek
Králové
18. Pozemkový fond
bez připomínek
Pardubice
19. ČEPS
nezasláno
20. Správa a údržba silnic bez konkrétních připomínek
Doubravice
21. Vodovody a kanalizace bez připomínek
Pardubice
22. Východočeská
nezasláno
energetika
23. Východočeská
bez připomínek
plynárenská Pardubice
24. Zemědělská vodohosp. ZVHS má ve svém programu plánovanou regulaci
správa Pardubice
Senického potoka v obci. Bylo by vhodné, aby
zpracovatel ÚP tuto alternativu zohlednil i v této
dokumentaci.
Lokality Z4-K a Z5-K – prochází zde zatrubněný
Kozašický odpad. Nad tímto zařízením 4m od osy na
obě strany nesmí být situovány žádné stavby.
Lokality Z2-S a Z2-J – nutno respektovat ochranná
pásma podél vodotečí
25. Min.zemědělství – zem. bez připomínek
agentura
26. Min.zemědělství –
bez připomínek
pozemkový úřad
27. Český telekomunikační bez připomínek
úřad Hradec Král.
28. ČEZ a.s.,
Požadujeme do výkresové části úp zakreslit navrženou
trafostanici 35/0,4 kV včetně přívodního vedení vn pro
lokality Z1-J a Z2-J, která je uvedena v textové části úp
29. Agentura ochrany
nezasláno
přírody a krajiny ČR
Pardubice
30. Centrum dopravního
bez připomínek
výzkumu Praha
31. Lesy ČR
nezasláno
32. Ministerstvo průmyslu bez připomínek
a obchodu – sekce
energetika
33. Ministerstvo průmyslu nezasláno
a obchodu – odbor

nevyhodnoceno

34. ČEPRO

nevyhodnoceno

bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
Tato skutečnost bude do
úp zapracována

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
bez připomínek
bez připomínek
nevyhodnoceno
bez připomínek
Bude uvedeno
části odůvodní

v textové

bez připomínek
bez připomínek
bez připomínek
Bude zakresleno

nevyhodnoceno

bez připomínek
nevyhodnoceno
bez připomínek

nevyhodnoceno

plynárenství a kap. paliv
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Obec Jankovice
Obec Brloh
Obec Lipoltice
Obec Sovolusky
Obec Litošice
Obec Morašice
Obec Zdechovice
Judr.Jiří Holas

nezasláno
nezasláno
nezasláno
nezasláno
nezasláno
nezasláno
nezasláno
Zásadně nesouhlasíme s navrženým využitím ploch
P2-S (parcela 305/12) a Z1-S (parcela 295/2 a 305/1),
jako „RI-rekreace-plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.
Na parcele 305/12 bylo odjakživa hřiště resp. šlo o
plochu pro sportovní a rekreační účely. Žádáme
zařazení výše uvedených ploch, jako „RX-REKREACE“

nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
nevyhodnoceno
Přípustné funkční využití
RI-rekreace bude rozšířeno
o přípustné funkční využití
RX – rekreace a pro
pozemek 305/12, bude pro
případ realizace přípustné
stavby
stanovena
podmínka zachování hřiště
nebo
jeho
přemístění
v rámci P2-S a Z1-S

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
Návrh územního plánu je v souladu se schváleným Územním plánem velkého územního celku
Pardubického kraje, s politikou územního rozvoje i s projednávanými ZÚR
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno
Vyhodnocení připomínek sousedních obcí je součástí „vyhodnocení stanovisek a
připomínek“ – žádné připomínky nebyly uplatněny
Rada obcí nebyla dosud ustanovena
Zpracoval: Ing. Hakl Miroslav
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MĚSTSKÝÚŘADPŘELOUČ
ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST2634/2007/Ha
Č.j.: MUPC 14968/2017
Spis.,skart.znak 328.3, A, 5
Vyřizuje: Ing. Kamila Zárubová
Tel.: 466 094 153
E-mail: kamila.zarubova@mestoprelouc.cz
Datum: 16.8.2017

ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU JANKOVICE
Stavební odbor městského úřadu Přelouč (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu
územního plánu obce Jankovice a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval a projednal podle §
53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu.
Pořizovatel zasílá toto rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek jako podklad pro
zapracování do návrhu územního plánu. Dále žádáme o zapracování do návrhu ÚP:
- aktuálního mapového podkladu
- aktuálního zastavěného území
- na základě rozhodnutí zastupitelstva vymezení části pozemku p.č. 277/1 k.ú. Seník jako
zastavitelné plochy pro rekreaci dle přílohy, zbylá část pozemku bude vymezena pro funkci
umožňující založení sadu
- na základě rozhodnutí zastupitelstva pozemek 305/12 k.ú. Seník zařadit do funkčního využití
PV (veřejné prostranství)
- dopracování dalších skutečností plynoucích z aktualizace PÚR, resp. ZÚR Pk a ÚAP (např.
záměr Zdvojení stávajícího vedení V401/8 č. 100/2001/801 Týnec – Krasíkov; nový limit z
jevu A102 – letiště včetně ochranných pásem - prostor MCTR - vojenský letecký okrsek).
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNU
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP JANKOVICE

K OPAKOVANÉMU

Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Bez vyjádření

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Vyjádření:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného
bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 52
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52
odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko:
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití
nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah návrhu ÚP Jankovice

Ministerstvo kultury
Bez vyjádření

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Bez vyjádření

Ministerstvo zdravotnictví
Bez vyjádření
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Ministerstvo životního prostředí
Bez vyjádření

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury, oddělení kultury a památkové
péče
Bez vyjádření

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k akci: “Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu
Jankovice“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a
souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací
dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality,
ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou předloženému návrhu územního plánu Jankovice
(pro opakované veřejné projednání) žádné připomínky.
Odůvodnění: Návrhové lokality nejsou situovány do žádného prvku územního systému
ekologické stability regionální či nadregionální úrovně. Stejně tak nejsou umístěny do
žádného zvláště chráněného území či ochranného pásma zvláště chráněného území.
Navržené dílčí změny nejsou umístěny ani do žádné evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti. Tyto návrhové plochy jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od všech výše
uvedených zájmů, a tak nelze předpokládat, že by mohlo dojít k ohrožení předmětů
ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Krajský úřad nemá z území návrhových lokalit informace o výskytu zvláště chráněných
druhů a ani v Nálezové databázi ochrany přírody spravované Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR nejsou evidovány záznamy o výskytu zvláště chráněných druhů.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č.
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Jankovice, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
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Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 10,6485 ha, z toho:
- Lokality: P01-S, Z01-J, Z01-K, Z02-J, Z02-K, Z02-S, Z03-J, Z03-K, Z03-S, Z04-K, Z04-S,
Z05-K - rozloha 9,4972 ha. Využití je možné pro bydlení.
- Lokality: P04-S, P06-S, P07-S, Z01-S, Z05-S - rozloha 1,1513 ha. Využití je možné pro
rekreaci.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992
Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací dokumentace
je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního
fondu, které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V případě, že
jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací dokumentace a zároveň
je zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní
správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k opakovanému veřejnému projednání
návrhu územního plánu Jankovice připomínky – z textové části odůvodnění návrhu
územně plánovací dokumentace v kap. 14) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce
lesa“ je zřejmé, že navrhovaným řešením nebudou negativně dotčeny pozemky určené k
plnění funkcí lesa.
Vyhodnocení:
Souhlasné stanovisko. Nevyvolá požadavek na obsah návrhu ÚP Jankovice.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic
Bez vyjádření

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí
Bez vyjádření

Městský úřad Přelouč, stavební odbor, vodoprávní úřad
Bez vyjádření
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Městský úřad Přelouč, stavební odbor, silniční hospodářství
Bez vyjádření

Městský úřad Přelouč, stavební odbor, památková péče
Bez vyjádření

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Na základě podání oznámení Městského úřadu Přelouč, Odboru stavebního,
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, doručeného dne 19. 7. 2018, Krajská
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. j) ve spojení §
77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), posoudila předložený „návrh Územního plánu Jankovice“ k
opakovanému veřejnému projednání.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Územního plánu k opakovanému veřejnému
projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko:
S „návrhem Územního plánu Jankovice“
souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.
6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-J (v obou částech) vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č.
III/33811 (první část plochy) a III/33810 (první i druhá část plochy). V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávajících silnicích č. III/33810 a III/33811, a to na těch hranicích lokality Z1-J
(obou částí), které se nachází v přímé blízkosti výše zmíněných stávajících liniových
zdrojů hluku.
2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-J vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z2-J, která
se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-K vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na jižní hranici lokality Z1-K, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3-K vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další
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fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z3-K, která
se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-S vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na severní hranici lokality Z2-S, která
se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-S vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality Z4-S, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě P5-S vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další
fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality P5-S, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
Odůvodnění
Dne 19. 7. 2018 bylo na KHS doručeno oznámení Městského úřadu Přelouč, Odboru
stavebního, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč (pod č.j. MUPC 13159/2018 ze
dne 18. 7. 2018) ve věci „zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Územní plán Jankovice (dále jen „ÚP
Jankovice“).“
KHS se k návrhu zadání ÚP Jankovice vyjádřila souhlasným stanoviskem pod č.j.
H55E2PA1857S/100408 ze dne 10. 5. 2008, bez podmínek.
Navržené zastavitelné plochy a plochy přestavby:
k.ú. Jankovice
Z1-J – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV (plochy
smíšené obytné – venkovské, dále jen „SV“), která je rozdělena na dvě části. První část
této plochy je situována na severovýchodním okraji obce Jankovice, podél stávající silnice
č. III/33810 až po křižovatku směr Brloh (stávající silnice č. III/33811). Druhá část plochy
se nachází jižněji, západní hranice plochy je v přímém kontaktu se stávající silnicí č.
III/33810.
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-J (v obou částech) vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č.
III/33811 (první část plochy) a III/33810 (první a druhá část plochy). V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávajících silnicích č. III/33810 a III/33811, a to na těch hranicích lokality Z1-J
(obě části), které se nachází v přímé blízkosti výše zmíněných stávajících liniových zdrojů
hluku.
Z2-J – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na severním okraji obce Jankovice, podél místní komunikace západně od
bytovek. Severní hranice lokality Z2-J je v přímém kontaktu se stávající silnicí č. III/33811,
východně ve vzdálenosti cca 61 m je situována stávající silnice č. III/33810 (od této silnice
je lokalita oddělena stávající zástavbou). KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě
Z2-J vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na
stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo
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nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811,
a to na severní hranici lokality Z2-J, která se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č.
III/33811.
Z3-J – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na východní straně obce Jankovice, severně od plochy hřiště. Východně ve
vzdálenosti cca 69 m je situována stávající silnice č. III/33810 (od této silnice je lokalita
oddělena stávající zástavbou).
k.ú. Kozašice
Z1-K – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV. Území je
vymezeno východním okrajem stávajících zahrad a účelovou komunikací směr Škudly.
Jižní hranice plochy Z1-K je v přímém kontaktu se stávající silnicí č. III/33811.
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-K vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na jižní hranici lokality Z1-K, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
Z2-K – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na severozápadním okraji zástavby v návaznosti na místní komunikaci (až na
úroveň stávajících zahrad – jižně od rybníka). Východně ve vzdálenosti cca 100 m se
nachází stávající silnice č. III/33811.
Z3-K – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována západně ve vzdálenosti cca 80 m od stávajícího zemědělského areálu
(stabilizovaná plocha s funkcí VS – plochy smíšené výrobní, dále jen „VS“). Regulativ pro
funkci VS uvádí, že v této ploše je nepřípustné realizovat veškeré stavby a provádět
činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v
příslušných předpisech nad přípustnou míru, s ohledem na stávající i navrhované plochy
pro bydlení v okolí areálu. Severní hranice lokality Z3-K je v přímém kontaktu se stávající
silnicí č. III/33811.
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3-K vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z3-K, která
se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
Z4-K – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která se
nachází v západní části obce Kozašice, mezi účelovou komunikací do Spytovic a
stávajícími zahradami. Východně ve vzdálenosti cca 95 m je situovaná stávající silnice č.
III/33811 (od této silnice je navržená plocha oddělena stávající zástavbou).
Z5-K – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která se
nachází na západním okraji obce Kozašice, jižně od účelové komunikace do Spytovic.
Severovýchodně ve vzdálenosti cca 93 m je situovaná stávající silnice č. III/33811 (od této
silnice je navržená plocha oddělena stávající zástavbou).
k.ú. Seník
Z1-S – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením RI (plochy
rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, dále jen „RI“), která se nachází na
západním okraji obce Seník (jedná se o pozemek navazující na chatovou osadu
severovýchodně od Senického rybníka – pozemek tvoří lokalitu společně s přestavbovou
plochou P1-S SV).
Z2-S – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která se
nachází na západním okraji obce Seník. Severní hranice lokality Z2-S je v přímém
kontaktu se stávající silnicí č. III/33812.
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-S vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
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stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na severní hranici lokality Z2-S, která
se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
Z3-S – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na severním okraji obce Seník, východně od přístupové komunikace ke skupině
rekreačních chat, v návaznosti na stávající zástavbu. Jižně ve vzdálenosti cca 100 m se
nachází stávající silnice č. III/33812.
Z4-S – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na západním okraji obce Seník. Jižní hranice lokality Z4-S je v přímém kontaktu
se stávající silnicí č. III/33812.
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-S vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků,
stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality Z4-S, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
Z5-S – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením RI, která je
situována na jižním okraji obce Seník (pozemek navazuje na chatovou osadu u lesa).
Severně ve vzdálenosti cca 65 m je situována stabilizovaná plocha zemědělské výroby
(VZ).
P1-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována severovýchodně od Senického rybníka. Jižně ve vzdálenosti cca 55 m se
nachází areál zemědělské výroby.
P2-S – zrušena.
P3-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením RI, která je
situována na severním okraji obce Seník v zastavěném území (navazuje na skupinu chat).
P4-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením RI, která je
situována na severním okraji obce Seník v zastavěném území (navazuje na skupinu chat).
P5-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením SV, která je
situována na východním okraji obce Seník (jedná se o nevyužívaný pozemek včetně
hospodářského objektu – původně pro odchov drůbeže). Jižní část lokality P5-S je v
přímém kontaktu se stávající silnicí č. III/33812. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v
lokalitě P5-S vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy
na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude na KHS doloženo
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33812,
a to na jižní hranici lokality P5-S, která se nachází v přímé blízkosti stávající silnice č.
III/33812.
P6-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením RI, která je
situována na východním okraji obce Seník (na severní straně navazuje na realizovaný
objekt zahradní chatky a na jižní straně na komunikaci směr Pelechov). Jižní hranice
lokality P6-S je v přímém kontaktu se stávající silnicí č. III/33812.
P7-S – jedná se o přestavbovou plochu s navrženým funkčním vymezením RI, která je
situována na východním okraji obce Seník (z jižní strany navazuje na realizovaný objekt
zahradní chatky a plochu P6-S a na severní straně na polní cestu).
Vyhodnocení: Lokality Z1-J, Z2-J, Z1-K, Z3-K, Z2-S, Z4-S, P5-S budou vedeny jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z dopravy.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
Bez vyjádření
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Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm.
i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený
upravený návrh Územního plánu Jankovice, a k výše uvedené dokumentaci vydává
souhlasné stanovisko.
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS
Pardubického kraje k závěru, že návrh územního plánu splňuje požadavky civilní ochrany.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci 2, písmenu i) opravňuje hasičský
záchranný sbor k uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním plánům.
- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, která v § 20
opravňuje hasičský záchranný sbor uplatňovat požadavky civilní ochrany. Návrh územního
plánu splňuje požadavky vyplývající z výše uvedené vyhlášky.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Dne 19. července 2018 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci
Králové“) zaevidováno pod čj. SBS 22788/2018 Vaše oznámení č. j. MUPC 13159/2018 o
zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy Územní plán Jankovice,
ke kterému sdělujeme následující.
OBÚ v Hradci Králové nemá k upravenému návrhu Územního plánu Jankovice žádné
připomínky, jelikož podle evidence zdejšího úřadu není v projednávaném území stanoven
dobývací prostor.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice.
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Bez vyjádření

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Dne 19.7.2018 jsme obdrželi oznámení o projednání návrhu Územního plánu Jankovice,
který se týká k.ú. obcí Jankovice, Kozašice, Seník.
K tomuto sdělujeme následující: v zájmovém území předloženého ÚP se nachází stavba
vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č.
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254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Jedná se o HOZ Kozašice, které evidujeme pod ID: 1080000256-11201000 v ČHP 1-0304-068, jako kanál z části otevřený v délce 0,952 km a zčásti zakrytý v délce 0,230 km
pořízený v roce 1971.
Tuto stavbu požadujeme respektovat a zachovat její funkčnost.
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme zachovat podél tohoto HOZ
nezastavěný manipulační pruh o šíři 6 m od břehových hran na obě strany a u trubního
kanálu 4 m od osy potrubí. Do tohoto HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní a ni
dešťové vody.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozvojové lokality Z4-K a Z5-K nejsou vhodné pro umístění
staveb trvalého charakteru a dáváme na uvážení, zda tyto lokality nevyřadit z územního
plánu.
Jsme taktéž povinni upozornit, že na části území se nachází podrobné odvodnění
pozemků (jedná se o lokality Z1-K a Z2-K). Toto odvodnění je ve vlastnictví příslušných
vlastníků pozemků – viz situace s orientačním zákresem POZ včetně HOZ.
Požadavek ponechání manipulačního pruhu podél zatrubněného odvodňovacího zařízení
v požadované šíři je již obsažen v podrobnějších regulativech pro lokalitu Z4-K a Z5-K
v textové části územního plánu.
Zároveň tedy bude navržena úprava v podobě minimální velikosti pozemku tak, aby na
ploše mohly být umístěny stavby RDv a stavby doplňkové při ponechání nezastavitelného
pruhu.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Bez vyjádření

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování
Stanovisko k měněným částem Územního plánu Jankovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 20. 7.
2018 oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Jankovice (dále jen územní
plán), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy.
Odůvodnění:
Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 10. 8. 2009 pod č. j. KrÚ 40139/2009
stanovisko, potvrzující soulad návrhu územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle §
50 odst. 7 stavebního zákona.
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu územního plánu. Dokumentace
návrhu územního plánu pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace, nebyla měněna z hlediska
zajištění koordinace širších územních vztahů a nebyla doplněna o záměry nadmístního
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významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve
znění aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015.
Návrh územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014.
Z hlediska širších územních vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNU K 2. OPAKOVANÉMU
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP JANKOVICE 24.4.2019
1OBU
1.

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického

Zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy - územního plánu
Jankovice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obdržel dne 21.
3. 2019 Vaše oznámení č. j. MUPC 5970/2019 o
„Zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy - územního plánu
Jankovice“.
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, vedené na základě
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství,
v úplném znění, neeviduje na řešeném území žádný dobývací prostor.
Dále zdejšímu úřadu není známo, že by řešené území bylo dotčeno bezpečnostními
pásmy organizace nakládající s výbušninami, z nichž by vyplývalo omezení výstavby.
Z těchto důvodů nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického k obdrženému návrhu zadání Územního plánu Jankovice žádných
připomínek a zároveň se omlouvá z veřejného projednávání dne 24. 4. 2019.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

2KHS
2.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

27.3.2019
Stanovisko
Na základě podání oznámení Městského úřadu Přelouč, Odboru stavebního,
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, doručeného dne 21. 3. 2019, Krajská
hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) a j) ve spojení
s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), posoudila upravený „návrh Územního plánu Jankovice“ k
opakovanému veřejnému projednání.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Územního plánu k veřejnému projednání s
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst.
3 stavebního zákona toto stanovisko:
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S „návrhem Územního plánu Jankovice“ k opakovanému veřejnému projednání
souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6
stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovené podmínky:
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-J vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33810. V
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování
pozemků, stavební řízení apod.) bude doloženo nepřekročení platných hygienických
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33810, a to na té hranici plochy Z4-J,
která je nejblíže této silnici.
Odůvodnění
Dne 21. 3. 2019 bylo na KHS doručeno oznámení Městského úřadu Přelouč, Odboru
stavebního, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč (č.j. MUPC 5970/2019 ze dne
21. 3. 2019) ve věci „zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy a
pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Územní plán Jankovice.“
KHS se k návrhu Územního plánu Jankovice k opakovanému veřejnému projednání
vyjádřila stanoviskem pod č.j. KHSPA 12735/2018/HOK-Pce ze dne 23. 7. 2018, s
následujícími podmínkami:
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-J (v obou částech) vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č.
III/33811 (první část plochy) a III/33810 (první i druhá část plochy). V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávajících silnicích č. III/33810 a III/33811, a to na těch hranicích lokality Z1-J
(obou částí), které se nachází v přímé blízkosti výše zmíněných stávajících liniových zdrojů
hluku.
2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-J vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z2-J, která se nachází
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-K vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na jižní hranici lokality Z1-K, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3-K vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z3-K, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-S vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
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dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na severní hranici lokality Z2-S, která se
nachází v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-S vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality Z4-S, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě P5-S vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality P5-S, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
Výše uvedené podmínky KHS zůstávají nadále v platnosti.
Zastavitelné plochy s označením Z2-J (SV), Z1-K (SV), Z2-K (SV), Z3-K (SV), Z2-K (SV), Z3-K
(SV), Z5-K (SV), Z1-S (RI), Z2-S (SV), Z3-S (SV), Z4-S (SV), Z5-S (RI) a plochy přestavby s
označením P1-S (SV), P3-S (RI), P4-S (RI), P5-S (SV), P6-S (RI) a P7-S (RI) zůstávají ve stejném
znění (k lokalitám s označením Z1-J, Z2-J, Z1-K, Z3-K, Z2-S, Z4-S a P5-S byly zapracovány
podmínky KHS). Byla zmenšena rozloha lokalit Z1-J (SV), Z3-J (SV) a Z4-K (SV).
Nově vymezené zastavitelné plochy:
Z4-J – jedná se o plochu s navrženou funkcí SV – plochy smíšené obytné – venkovské
(dále jen „SV“), která je situována na jihovýchodním okraji obce Jankovice (původní
označení Z1-J). Vzhledem k tomu, že severozápadní část plochy se nachází v blízkosti
stávající silnice č. III/33810, KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-J
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na
stávající silnici č. III/33810. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude
parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude doloženo
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č.
III/33810, a to na té hranici plochy Z4-J, která je nejblíže této silnici.
Z5-J – jedná se o plochu s navrženou funkcí SV, která je situována na východní straně
Jankovic, severně od plochy hřiště. Lokalita je určena pro výstavbu 1 individuálního
rodinného domu.
Z6-J – jedná se o plochu s navrženou funkcí OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a
sportovní zařízení (dále jen „OS“), která je situována na východní straně Jankovic. Plocha je
vymezena pro umístění hřiště. Lokalita bezprostředně navazuje na stabilizovanou plochu OS. Vlivem
této úpravy došlo ke zmenšení zastavitelné plochy Z3-J (SV).
Vyhodnocení:
Funkce bydlení v lokalitě Z4-J bude vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33810.
V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování
pozemků, stavební řízení apod.) bude doloženo nepřekročení platných hygienických
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. III/33810, a to na té hranici plochy Z4-J,
která je nejblíže této silnici.
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3MPO
3.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25.3.2019
Věc: stanovisko k upravenému návrhu Územního plánu Jankovice- veřejné projednání
Závazná část:
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci
podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko. S upraveným
návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu
není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného
bohatství.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah návrhu ÚP Jankovice

4KU, OŽPZ
4.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ

8.4.20149
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k akci: “Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu
Jankovice“.
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje k návrhu zprávy o
uplatňování územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody,
tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a
přírodní parky, nejsou k předloženému návrhu územního plánu Jankovice (pro veřejné
projednání upraveného návrhu) žádné připomínky.
V řešeném území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability
regionální či nadregionální úrovně. V předmětném území se rovněž nenachází žádné zvláště
chráněné území či ochranné pásmo zvláště chráněného území, evropsky významná lokalita
ani ptačí oblasti. Tato území se specifickou ochrannou jsou umístěny v dostatečné
vzdálenosti od řešeného území (resp. nových návrhových ploch), a tak nemůže dojít k
ohrožení předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit ani
ptačích oblastí.
Krajský úřad nemá z území návrhových ploch informace o výskytu zvláště chráněných druhů
a ani v Nálezové databázi ochrany přírody spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR nejsou evidovány z míst nových rozvojových ploch záznamy o výskytech zvláště
chráněných druhů.

05 / 2020

35

Odůvodnění ÚP JANKOVICE

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Jankovice, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 12,3783 ha, z toho:
-S, Z01-J, Z01-K, Z02-J, Z02-K, Z02-S, Z03-J, Z03-K, Z03-S, Z04-J, Z04-K,
Z04-S, Z05-J, Z05-K - rozloha 11,1330 ha. Využití je možné pro bydlení.
-J - rozloha 0,0940 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost.
-S, P06-S, P07-S, Z01-S, Z05-S - rozloha 1,1513 ha. Využití je možné pro
rekreaci.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb.,
o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle §
5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu,
které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II.
třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V případě, že jsou některé takové
plochy přejímány z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich
funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani
uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy
lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k upravenému návrhu územního plánu Jankovice
pro opakované veřejné projednání připomínky – v textové části odůvodnění návrhu územního
plánu v kap. 14. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že
navrhovaným řešením nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Vyhodnocení:
Souhlasné stanovisko. Nevyvolá požadavek na obsah návrhu ÚP Jankovice.

5KU, OD
5.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

10.4.2019
Stanovisko k návrhu ÚP Jankovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství a dopravní obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f, zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu územního
plánu Jankovice vydává stanovisko podle §4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Řešeným územím prochází silnice III/32214, III/33812, III/33811, III/33810 a III/33813.
Z hlediska řešení silnic II. a III. třídy nemáme připomínek či námitek při dodržení obecně
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závazných předpisů.
Bude respektována trasa a ochranná pásma silnic III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích.
Z důvodu budoucí výstavby požadujeme silniční pozemek silnic ve vlastnictví Pardubického
kraje nezahrnovat do území ekologické stability.
Nová výstavba musí být posuzována s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné
dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. V případě vzniku nových ploch a potřeby jejich
napojení na dopravní síť, musí být zajištěna přístupová komunikace v odpovídající kvalitě,
kapacitě dle platných ČSN.
Podle místních podmínek je třeba vytvářet předpoklady pro zkvalitnění dopravní
infrastruktury, vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, odstraňovat
bodové závady, snižovat hlučnost, prašnost, eliminovat škodlivé vlivy z dopravy, zajistit
odvod srážkových vod, zajistit dostatečně únosnou konstrukci.
Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona musí být dodrženy Zásady územního rozvoje
Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 1.
Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k územně plánovací dokumentaci
Ministerstvo dopravy.
Odůvodnění
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH obdržel dne 21.3.2019 oznámení o zahájení
opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému ústnímu
jednání územního plánu Jankovice
Řešené území je vymezeno katastrálním územím Jankovice u Přelouče, katastrálním
územím Kozašice a katastrálním územím Seník. Územím prochází silnice III/32214,
III/33812, III/33811, III/33810 a III/33813. Základní koncepce dopravy v řešeném území
zůstává zachována.
Dle textové části odůvodnění (B1) územního plánu, str. 38 budou respektovány stávající
plochy silnic III. třídy. Chodníky pro pěší jsou vybudovány podél hlavních průjezdních
komunikací po obou stranách, a to zejména v Jankovicích a Kozašicích. Samostatné
cyklistické stezky nejsou v řešeném území zřízeny, cyklisté na komunikacích využívají
jízdních pruhů s ostatními vozidly. Protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků,
je odstavování vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. Parkování pro
návštěvy je možné převážně na soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích
za splnění podmínek příslušného zákona. Na komunikacích III. tř. se v řešeném území
zásadní dopravní závady nevyskytují.
V další fázi projektování musí být obytná zástavba navrhována tak, aby byly eliminovány
škodlivé vlivy z dopravy (hluk, znečištění ovzduší atd.). Případný návrh silnic musí být v
souladu s příslušnými platnými ČSN. V případě vzniku nových křižovatek se silnicí III. třídy,
musí být návrh řešen v souladu s platnými ČSN, především ČSN 73 6102. Počet
komunikačních připojení musí být minimalizován, musí být zabezpečen řádný rozhled a
respektovány rozhledové trojúhelníky. Nová připojení musí být projednána v samostatném
jednání, za účasti majetkových správců a Policie ČR.
Nově navržené inženýrské sítě je třeba umísťovat mimo silniční těleso.
Dle § 54 odst. 2 stavebního zákona, územní plán musí být v souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem. V následujícím stupni řízení, v dalším stupni projektování
dopravní infrastruktury je třeba dodržet platné předpisy a zákony.
Dotčený orgán při vydání stanoviska vycházel ze zákona o pozemních komunikacích,
stavebního zákona, z Návrhu územního plánu Jankovice, z Mapového portálu ŘSD ČR
(www.suspk.cz/silnicni-sit) a Zásad pro územní rozvoj Pardubického kraje.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi změnou územního plánu a jím chráněnými zájmy.
Vyhodnocení:
Souhlasné stanovisko. Nevyvolá požadavek na obsah návrhu ÚP Jankovice.
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6 Žádost o stanovisko podle § 45i zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), žádá podle § 53 odst. 2
stavebního zákona o stanovisko k podstatné úpravě návrhu Územního plánu Jankovice.
Upravený návrh je vystaven na www.mestoprelouc.cz. Navržená úprava je potom popsána
v kapitole 9 – Popis změn navrženého řešení na str. 36 textové části odůvodnění ÚP.
6.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení ochrany přírody

Datum: 18.04.2019
Koncepce: „Podstatná úprava návrhu územního plánu Jankovice“ - stanovisko
Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla dne 21. 3. 2019 doručena žádost
o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Podstatná úprava
návrhu územního plánu Jankovice“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na
evropsky významné lokality.
Odůvodnění:
Předmětem návrhu jsou následující změny:
- byla zařazena nová rozvojová lokalita pro rodinnou rekreaci Z5-S (plochy RI)
- střední část původní lokality Z1-J (plochy SV) je již částečně zastavěna, čímž došlo k
jejímu rozdělení na dva samostatné celky, jižní část byla navíc rozšířena o 2 navazující
pozemky.
Pro přehlednost bylo tedy pro obě části zvoleno samostatné označení, severní část jako Z1J a jižní část Z4-J;
- struktura textových částí byla aktualizována dle platné legislativy (Příloha č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.).
Na základě platné katastrální mapy:
- byly do ploch stabilizovaných zařazeny již zastavěné části návrhových lokalit (Z1-K,Z3-K,
Z1-J)
- aktualizovány byly hranice zastavěného území a prvků ÚSES
- aktualizovány byly hranice návrhových ploch a případně zpřesněna jejich výměra dle údajů
z katastru nemovitostí pro jednotlivé pozemky.
Odůvodnění ÚP Jankovice – upravený návrh pro opakované veřejné projednání 3/2019
- v souladu s aktuální metodikou MINIS bylo změněno zařazení několika stávajících lokalit
zeleně (ZP, ZS, NSpz) do systému ploch s rozdílným způsobem využití (zrušena byla
kategorie ploch ZP - zeleň přírodní, naopak byly do ÚP zařazeny plochy NSpz – plochy
smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské)
- lesní pozemky byly vymezeny dle aktuálních údajů KN
- byly zapracovány jevy a limity, vyplývající z aktuálních ÚAP Přelouč (lokální biokoridor
LBK 14-15 u Kozašic, prostor MTCR – vojenský letecký okrsek, hranice havarijního
plánování) - byl aktualizován polohopis a hranice zastavěného území na základě platné
mapy KN
- rozsah lokality Z4-K byl upraven na základě aktuální mapy KN tak, že zahrnuje pouze
pozemky vzniklé rozdělením poz. č. 115, tj. pozemky 115/2-5. Pro tuto lokalitu Z4-K byly
doplněny podmínky prostorového uspořádání
- lokality Z1-J, Z2-J, Z1-K, Z3-K, Z2-S, Z4-S a P5-S jsou vedeny jako podmíněně přípustné
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy
- zapracována byla nová lokalita Z5-J na poz. 368/9 k. ú. Kozašice, jako zastavitelná pro 1
RD
- lokalita Z5-J bezprostředně navazuje na zastavitelné území Z3-J. Záměrem navrhovatele
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je postavit zde jeden rodinný dům se zázemím pro chov dobytka. Lokalita navazuje na
zastavitelnou lokalitu Z3 -J tak, aby budoucí zástavba tvořila souvislé zastavěné území obce
a nevznikaly tak izolované plochy v krajině.
Obec Jankovice požádala 25. 2. 2019 o zařazení části rozvojové lokality Z3-J do plochy OS
– plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Důvodem je realizace
sportovního hřiště;
- zapracována byla proto nová lokalita Z6-J na poz. 46/1, 46/2 na k. ú. Jankovice u Přelouče
a 368/1 na k. ú. Kozašice, jako zastavitelná plocha pro rozšíření sportovních ploch (umístění
hřiště)
- lokalita Z6-J bezprostředně navazuje na plochy obč. vybavenosti (OS) v Jankovicích.
Vymezena je převážně v jižní části pozemků 46/1 a 46/2, kde je již vymezena lok. Z3-J (o
tuto rozlohu se výměra lokality Z3-J snížila).
Koncepci je dle názoru OOP možné považovat za takovou, jejíž realizace má vliv pouze na
místo vlastní realizace koncepce a bezprostřední okolí.
Nejbližší (cca 5 km) evropsky významná lokalita je lokalita Choltická obora (CZ0533302),
předmětem ochrany jsou zde páchník hnědý a kuňka ohnivá.
Nejbližší (cca 13 km) ptačí oblast je Bohdanečský rybník (CZ0531012), předmětem ochrany
je populace chřástala kropenatého a jeho biotop. Vzhledem k charakteru záměru považuje
OOP uvedené vzdálenosti za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv
záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil koncepci, její umístění a rozsah a dospěl k
závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti
ani evropsky významné lokality, jak ve svém stanovisku uvádí.
Stanovisko je vydáno na základě žádosti o vyjádření k podstatné úpravě návrhu územního
plánu dle § 53 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle
ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo
jiných zákonů.
Vyhodnocení:
Stanovisko nevyvolává požadavek na obsah návrhu ÚP Jankovice.

7 PARDUBICKÝ KRAJ
7.

PARDUBICKÝ KRAJ, Krajský úřad, odbor rozvoje, oddělení územního plánování

24.4.2019
Stanovisko k měněným částem Územního plánu Jankovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 52
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního
plánu Jankovice (dále jen územní plán).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje
stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny.
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu územního plánu z hlediska
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 22. 3. 2019 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu
územního plánu a informaci, kde je možné do dokumentace nahlížet.
Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 10. 8. 2009 pod č. j. KrÚ 40139/2009
stanovisko, potvrzující soulad návrhu územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle § 50
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odst. 7 stavebního zákona.
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu územního plánu. Dokumentace
návrhu územního plánu pro opakované veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace, nebyla měněna z hlediska
zajištění koordinace širších územních vztahů a nebyla doplněna o záměry nadmístního
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Návrh územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015 a se Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. Z
hlediska širších územních vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

8 Dotčené orgány, které neuplatnili stanovisko
8.

Ministerstvo dopravy,
Ministerstvo kultury,
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku,
Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí,
Ministerstvo životního prostředí,
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení
kultury a památkové péče,
Městský úřad Přelouč, odbor stavební - vodoprávní úřad,
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, oddělení silniční hospodářství,
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, památková péče,
Město Přelouč, odbor životního prostředí,
Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj,
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Pardubický kraj,
Státní pozemkový úřad,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.
Vyhodnocení:

9 Sousední obce
Obec Litošice,
Obec Sovolusky,
Obec Lipoltice,
Obec Brloh,
Obec Morašice,
Obec Zdechovice,
Město Přelouč
Sousední obce se v zákonné lhůtě nevyjádřili.
9.

Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice
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Datum:

21.3.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 52 odst. 1
stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍ PLÁN JANKOVICE.
Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Jankovice se bude konat
ve středu 24.4.2019 v 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Jankovice.
Dokumentace upraveného návrhu Územního plánu Jankovice včetně odůvodnění je
vystavena k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na Odboru stavebním MěÚ Přelouč a
na Obecním úřadu Jankovice. Upravený návrh je rovněž vystaven na www.mestoprelouc.cz.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky,
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti mohou podat námitky proti návrhu územního plánu. K později uplatněným námitkám
se nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky a připomínky mohou
být uplatněny pouze k částem řešení, které byly měněny.
Do 7 dnů ode dne veřejného jednání uplatní dotčené orgány své stanovisko k částem řešení,
které byly změněny, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Přehled úprav návrhu ÚP Jankovice, provedených podle výsledku prvního řízení (veřejného
projednání), je uveden v kapitole 9 – Popis změn navrženého řešení na str. 37 textové části
odůvodnění ÚP.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Přelouč, zde
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj
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Stanoviska DO k výzvě dle § 53 odst.1: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A
NÁMITEK ÚP JANKOVICE z 30.1.2020
1KHS
1.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty
1793, 530 03 Pardubice

ČJ. KHSPA 1788/2020/HOK, ze dne 05.02.2020
Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k
vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu Územního plánu Jankovice
Dne 30. 1. 2020 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v
Pardubicích (dále jen „KHS“) doručena žádost Městského úřadu Přelouč, Odboru stavebního,
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, o stanovisko k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu
Jankovice.
Po zhodnocení souladu předložených námitek a připomínek s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 53 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), toto stanovisko:
KHS s řešením níže uvedených námitek a připomínek s o u h l a s í .
Odůvodnění:
KHS se vyjádřila k návrhu Územního plánu obce Jankovice (dále jen „ÚP Jankovice“) k
opakovanému veřejnému projednání stanoviskem pod č.j. KHSPA 12735/2018/HOK-Pce ze
dne 23. 7. 2018, s následujícími podmínkami:
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-J (v obou částech) vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávajících silnicích č.
III/33811 (první část plochy) a III/33810 (první i druhá část plochy). V další fázi řízení (územní
řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.)
bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na
stávajících silnicích č. III/33810 a III/33811, a to na těch hranicích lokality Z1-J (obou částí),
které se nachází v přímé blízkosti výše zmíněných stávajících liniových zdrojů hluku.
2. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-J vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z2-J, která se nachází
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z1-K vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na jižní hranici lokality Z1-K, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3-K vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33811. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33811, a to na severní hranici lokality Z3-K, která se nachází
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33811.
5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2-S vedena jako podmíněně přípustná z
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hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na severní hranici lokality Z2-S, která se nachází
v přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
6. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-S vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality Z4-S, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě P5-S vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33812. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude na KHS doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
dopravy na stávající silnici č. III/33812, a to na jižní hranici lokality P5-S, která se nachází v
přímé blízkosti stávající silnice č. III/33812.
KHS se dále vyjádřila k upravenému návrhu ÚP Jankovice k opakovanému veřejnému
projednání stanoviskem pod č.j. KHSPA 5286/2019/HOK-Pce ze dne 27. 3. 2019, s
následující podmínkou:
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z4-J vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33810. V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební
řízení apod.) bude doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na
stávající silnici č. III/33810, a to na té hranici plochy Z4-J, která je nejblíže této silnici.
Na základě připomínky č. 1 a námitky č. 1, podaných v rámci veřejného projednání návrhu
ÚP Jankovice v roce 2009, byla z návrhu ÚP Jankovice vypuštěna navržená přestavbová
plocha s označením P2-S (RI) a celá lokalita byla zařazena do plochy veřejného prostranství.
Plocha s nyní již bývalým hřištěm je označena jako plocha veřejného prostranství bez
možnosti výstavby individuálních rekreačních či rodinných objektů.
Na základě námitky č. 2, podané v rámci opakovaného veřejného projednání v roce 2018,
byla v návrhu ÚP Jankovice vymezena nová zastavitelná plocha s označením Z5-J (SV) –
p.p.č. 368/9 v k.ú. Kozašice, která navazuje na navrženou zastavitelnou plochu s označením
Z3-J (SV). V lokalitě s označením Z5-J (SV) bude realizován jeden rodinný dům.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

2KU, OŽPZ
2.

Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení ochrany přírody

Číslo jednací: KrÚ 10309/2020, Datum: 19.02.2020
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Pardubického kraje k akci: “Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jankovice“.
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 201/2012 Sb., o
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ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jankovice žádné další
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody,
tj. územní systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a
přírodní parky, souhlasíme s obsahem návrhu rozhodnutí o námitkách a s obsahem návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jankovice.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek a námitek vyplývá, že jejich vyhodnocením
může dojít k novým záborům zemědělské půdy, nebo ke změnám zastavěného území, nebo
ke změnám funkčního využití ploch, k němuž v režimu projednání dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění.
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní orgán OZPF krajského úřadu jakožto
dotčený správní orgán dle § 17a písmene a) zákona stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona
teprve na základě předložení vyhodnocení konečných předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu v
souladu s § 5 odst. 1 zákona a s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění
OZPF, v platném znění (včetně tabulek z příloh), tj. po doložení upravené textové,
tabulkové a grafické části.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová)
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů, daných krajskému
úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, není
námitek proti „Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu Jankovice“.
Vyhodnocení:
Již 8.4.2019 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽPZ pod čj. KrÚ 24428/2019
souhlas k akci: “Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Jankovice“ ve věci
”ÚP Jankovice, návrh“, cituji: „Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel
RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Jankovice, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 12,3783 ha, z toho:
-S, Z01-J, Z01-K, Z02-J, Z02-K, Z02-S, Z03-J, Z03-K, Z03-S, Z04-J, Z04-K,
Z04-S, Z05-J, Z05-K - rozloha 11,1330 ha. Využití je možné pro bydlení.
-J - rozloha 0,0940 ha. Využití je možné pro občanskou vybavenost.
-S, P06-S, P07-S, Z01-S, Z05-S - rozloha 1,1513 ha. Využití je možné pro
rekreaci.“ KONEC CITACE
Pořizovatel konstatuje, že k uvedeným lokalitám vydal Krajský úřad uvedený SOUHLAS.
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice.
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3 MPO
3.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

5.2.2020, ZN. MPO 12282/2020
Věc: stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
k Územnímu plánu Jankovice
Závazná část:
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení §
15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve
znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci
podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek k uvedenému plánu
souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu
není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného
bohatství.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

4 OBU
4.

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického

Naše značka SBS 03956/2020/OBÚ-09/1, V Hradci Králové 12.2.2020
Stanovisko k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Jankovice
Dne 30. 1. 2020 byla na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Královéhradeckéhoa
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) zaevidována pod
č.j. SBS 03956/2020 Vaše výzva k uplatnění stanoviska k předloženému návrhu rozhodnutío
námitkách a vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jankovice pod čj.
MUPC 2517/2020 ze dne 30. 1. 2020, ke které vydáváme následující stanovisko.
OBÚ v Hradci Králové nemá připomínek k vámi zaslanému návrhu, jelikožna
projednávaném území není podle evidence vedené zdejším úřadem stanoven žádný
dobývací prostor.
Podle dostupných informací není v projednávaném území stanoveno ani chráněné ložiskové
území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova
1229/2a, 500 02 Hradec Králové.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice

5MěÚ Přelouč, OŽP
5.

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše značka MUPC 4427/2020/OŽP/Ša, datum 26.02.2020
Stanovisko dotčených orgánů Městského úřadu Přelouč, odboru životního prostředí:
vyhodnocení připomínek a námitek k ÚP Jankovice
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Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:
Bez připomínek
Bc. František Novotný
Z hlediska myslivosti: Bez připomínek
Bc. František Novotný
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek
Jana Cepková
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: v případě, že pozemek parc. č. 368/9 v k.ú.
Kozašice, bude zařazen do zastavitelné plochy Z3-J za podmínek využití území uvedených
u Z3-J: zastavitelná plocha „U hřiště“ dle územního plánu Jankovice – upravený návrh
3/2019, lze považovat podmínky ochrany krajinného rázu dle § 12 odst. 4 ZOPK za
dohodnuté s dotčeným orgánem ochrany přírody (MěÚ Přelouč, odbor životního prostředí).
Mgr. Jan Feranec
Z hlediska ochrany ovzduší: Bez připomínek
Mgr. Jan Feranec
Z hlediska zákona o odpadech: Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí, věcně a
místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 79 odst. 1
písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům. K výše uvedenému není
uplatňováno žádné stanovisko.
Ing. Helena Klápová
Vyhodnocení:
V textové i grafických částech územního plánu bude provedena nepodstatná úprava dle
požadavku orgánu ochrany přírody. V grafických částech územního plánu (výkres základního
členění území 1 : 5 000, hlavní výkres 1 : 5 000, koordinační výkres 1 : 5 000, výkres
předpokládaných záborů půd. fondu 1 : 5 000, výkres koncepce technické infrastruktury,
vodní hospodářství 1 : 5 000, výkres koncepce technické infrastruktury, energetika,
telekomunikace 1 : 5 000) budou spojeny zastavitelné plochy Z3-J a Z5-J do jedné Plochy
Z3-J.
V textové části ÚP bude uvedeno: Z3-J: zastavitelná plocha „U hřiště“, podmínky využití
území plochy smíšené obytné – venkovské, 0,7576 ha
V strana obce, severně od hřiště
- obsluha území z místních komunikací
- lokalita je dotčena ochranným pásmem lesa
- v severní části lokality vyznačen vodní zdroj (bod)
• individuální RD
- na pozemku parc. č. 368/9 k.ú. Kozašice bude umístěn max. 1 RD
• výšková regulace zástavby:
- RD: max. 1 NP + podkroví, šikmá střecha
- stavby nebytové: 1 NP
V textové části odůvodnění bude uvedeno: zapracována byla nová lokalita Z5-J na
pozemku parc. č. 368/9 k.ú. Kozašice, jako zastavitelná pro 1 RD. Na základě požadavku
MěÚ Přelouč zn. MUPC 4427/2020/OŽP byla lokalita zařazena do plochy Z3-J s tím, že na
pozemku parc. č. 368/9 k.ú. Kozašice bude umístěn max. 1 RD.
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice. Navržená úprava textových a grafických částí
územního plánu je nevýznamná.

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje, odbor rozvoje
KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování
Číslo jednací: KrÚ 10299/2020. Spisová zn.: SpKrÚ 16451/2008. Datum: 26. 2. 2020
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Jankovice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský úřad“), obdržel dle § 53
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odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
Územnímu plánu Jankovice (dále jen „územní plán“).
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek a jako nadřízený orgán neuplatňuje připomínky z hlediska souladu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 3 a se stanovenými
zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje,
ve znění aktualizace č. 2. Návrh rozhodnutí a vyhodnocení nemá vliv na koordinaci širších
územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu.
Vyhodnocení:
Stanovisko nemá vliv na obsah ÚP Jankovice.

Datum:

30.1.2020

VÝZVA
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK ÚP JANKOVICE
Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyhodnotil výsledky
projednání návrhu Územního plánu Jankovice a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona
zasílá přílohou návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Jankovice.
Do 30 dnů od obdržení návrhu mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele
stanoviska, pokud dotčený orgán nebo krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má
se za to, že s návrhy souhlasí.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru
Obdrží:
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy
majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo zdravotnictví, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství ČR, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Hradec Králové, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS:
z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, IDDS: z28bwu9
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, IDDS: b4hbqav
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Městský úřad Přelouč, Odbor životního prostředí, IDDS: b4hbqav
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, IDDS: b4hbqav
Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, IDDS: b4hbqav
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, IDDS: d2vairv
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubice, IDDS: 48taa69
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
IDDS: hq2aev4
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3
Na vědomí:
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj
Příloha:
Vyhodnocení námitek a připomínek k ÚP Jankovice
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7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání územního plánu bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 26.6.2008.
Toto Zadání bylo jako celek splněno, dílčí úpravy při zpracování návrhu ÚP byly průběžně
konzultovány s pořizovatelem a s určeným zastupitelem.
Návrh ÚP byl zpracován dle vyhodnocení zadání, obsah grafické části v souladu s legislativou
platnou v době zpracování návrhu a v rozsahu a struktuře dle „Minimálního standardu pro
digitální zpracování ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji – MINIS“.
Komentář ke splnění konkrétních úkolů z jednotlivých bodů Zadání:
a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Podrobný komentář k souladu ÚP Jankovice s PÚR ČR a ZÚR Pardubického kraje je uveden
v kap. 2 Odůvodnění ÚP – „Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a ÚPD
vydanou Krajem“
b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
- respektovány byly veškeré limity využití řešeného území dle příslušných výkresů ÚAP
Přelouč
- stanoveny byly hranice zastavěného území obce
- v jednotlivých částech obce byly vymezeny návrhové lokality pro bytovou zástavbu, a to
v návaznosti na stávající zastavění, v části Seník též pro rodinnou rekreaci
- respektována byla stávající technická infrastruktura. Návrh řešení likvidace odpadních vod
je souladu s PRVK Pk ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ).
- řešení problémů, vyplývajících z RURÚ je podrobně popsáno v kap. 3.4 „Vyhodnocení
souladu s vydanými ÚAP a ÚPD sousedních obcí“
c) požadavky na rozvoj území obce
- respektovány byly hlavní prvky krajinného rázu, přírodní hodnoty i charakteristika území.
- kritéria pro možný rozvoj daného území byla stanovena, navrženo bylo urbanistické a
funkční řešení katastrálních území obce, jež bude podkladem pro koordinaci činností
v řešeném území.
d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny)
- návrh ÚP bude respektuje historickou urbanistickou strukturu v jednotlivých obcích, lokality
pro rozvoj výstavby jsou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající
zástavbu.
- respektovány jsou přírodní hodnoty v území a prvky ÚSES (biokoridory, biocentra a
interakční prvky, atd.).
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e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
- základní koncepce dopravy v řešeném území zůstává zachována
Technická infrastruktura
- do ÚP byla zapracována koncepce likvidace odpadních vod, a to v souladu PRVK Pk (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ). Navrženo je odvedení splaškových
vod mimo řešené území a jejich likvidace na ČOV Přelouč. .
- respektována jsou veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, zejména VTL plynovodu a
vrchního vedení VN a VVN, požadavky na rozšiřování elektrické sítě byly konzultovány
s ČEZ a.s. distribuce.
Občanské vybavení, veřejná prostranství, likvidace odpadů
- základní koncepce v těchto oblastech zůstává zachována ve stávající podobě, navržena je
rozvojová lokalita malého rozsahu Z6-J pro rozšíření sportovních ploch.
f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- do ÚP je zahrnut zpracovaný územní systém ekologické stability - ÚSES.
- ve výkresové části jsou vyznačena veškerá ochranná pásma (zejména ochranná pásma
vodních zdrojů, inženýrských sítí atd.), vyhlášená PHO apod.
- respektována je připravovaná investiční akce „Regulace Senického potoka“, provedená
meliorační odvodnění jsou vyznačena.
- v ÚP je zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF – viz. kap. 14.1 Odůvodnění ÚP
- ÚP obsahuje všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), zábor
lesních pozemků není navržen – viz. kap. 14.2 Odůvodnění ÚP.
g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
- v územním plánu nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani
asanace .
h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy)
- požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
budou zpracovány v požadovaných bodech, viz. kap. 9 „Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení“- část: Požadavky ochrany obyvatelstva
- v řešeném území není zastoupena těžba a tudíž ani neobsahuje plochy přípustné pro
dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.
- pro žádný z vodních toků řešeného území není stanoveno záplavové území Q100, včetně
aktivní zóny.
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i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
- respektována a zakreslena jsou veškerá ochranná pásma vyplývající z průzkumů a rozborů,
tj. ochranná pásma komunikací, inženýrských sítí, hlavní prvky ÚSES, ochranná pásma
vodních zdrojů, ochranné pásmo lesa a další, stejně jako stávající komunikační síť.
V rámci průzkumů a rozborů byly vytipovány následující úkoly, problémy a střety, jejichž
řešení je navrženo v návrhu ÚP:
-

některé návrhové lokality jsou situované v trase stávajících inženýrských sítí – tato
skutečnost je uvedena ve specifických podmínkách využití jednotlivých lokalit
podmínky využití areálu bývalé zemědělské výroby jsou stanoveny s ohledem na návrhové
plochy pro bydlení na JV okraji Kozašic – viz. funkční regulace ploch VS (plochy smíšené
výrobní).

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
- zastavěné území bylo stanoveno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon) na
základě mapových podkladů ( mapy evidence nemovitostí ) a terénních průzkumů v období
leden - únor 2008 a s aktualizací v době zpracování upraveného návrhu – 5 / 2018.
- návrh ÚP vč. vymezení zastavitelných území respektuje historickou urbanistickou strukturu
v obcích, rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby byly situovány zejména v okrajových
částech v návaznosti na stávající zástavbu.
- lokality uvedené v zadání ÚP byly v návrhu vymezeny s těmito úpravami:
rozsah a hranice lokalit byly vymezeny na základě aktuální mapy KN a s respektováním
skutečného stavu v území v době zpracování upraveného návrhu (lokality Z1-J, Z1-K, Z3-K
jsou již částečně zastavěné)
- lokalita P2-S byla během projednávání zrušena
k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
V územním plánu je stanovena rozvojová plocha Z4-J, kde její využití prověří územní studie.
l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Plochy a koridory, pro které by byly podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití
stanoveny regulačním plánem, nebyly v ÚP vymezeny.
m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí nebylo
v zadání územního plánu stanoveno.
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n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování
variant
- koncept územního plánu Jankovice ani varianty řešení nebyly zpracovány.
o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení
Územní plán je zpracován v souladu se standardem pro digitální zpracování územních plánů v
GIS - MINIS z 04/2010 (Metodika „MINIS - Minimální standard pro digitální zpracování
územních plánů v GIS“ vydanou Pardubickým krajem v 04/2010).
Ostatní požadavky na uspořádání obsahu ÚP a jeho odůvodnění jsou respektovány.

8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH
VYMEZENÍ
Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk, územní plán Jankovice
neobsahuje.

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Urbanistický návrh obce Jankovice vychází z předpokladu vymezit v obci rozvojové lokality pro
bytovou zástavbu a individuální rekreace a stanovit koncepci řešení technické vybavenosti.
V neposlední míře územní plán stanoví funkční využití veškerých ploch v řešeném území.
Rozvojové plochy jsou většinou situované do okrajových částí obce, protože zastavěné území
již výstavbu ve větší míře neumožňuje. Přesto je možno při splnění regulativů uvedených
v textové části a podmínek stavebního zákona vč. navazujících vyhlášek v jednotlivých
případech stavby realizovat i mimo návrhové plochy (např. ve větších zahradách), zejména v
rámci funkční plochy „ SV “ ( smíšené obytné – venkovské ).
Lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou vymezeny takto:
Jankovice: - zastavitelné plochy Z (1-4) – J
Kozašice: - zastavitelné plochy Z (1-5) – K
Seník: - zastavitelné plochy Z (2-4) – S
- přestavbové plochy P (1,5) – S
Lokalita pro rozvoj občanské vybavenosti:
Jankovice: - zastavitelná plocha Z6 - J
Lokality pro objekty individuální rekreace:
Seník: - zastavitelné plochy Z (1,5) – S
- přestavbové plochy P (3,4,6,7) – S
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Pro rozvoj drobné a řemeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících
nad míru přípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace vytvořeny
podmínky pro situování těchto činností uvnitř obce.
V územním plánu jsou vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve
vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, a to u ploch zeleně:
- ZS (plochy zeleně - soukromé a vyhrazené) - jedná se o pozemky a plochy v zastavěném
území nebo v území na něj navazujícím, využívané jako zahrady a sady a které není možné
nebo žádoucí zařadit do jiných ploch s rozdílným způsobem využití.
- ZO (plochy zeleně – ochranné a izolační) - plocha zeleně, vymezená pro zvýšenou
ochranu vodního zdroje Jankovice.
Termíny „nerušící, nad míru přípustnou“ uvedené v podmínkách funkčního využití ploch
jsou definovány v souladu s § 10 odst. 1 „Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých
životních podmínek a životního prostředí” a § 14 odst. 1 a 2 „Ochrana proti hluku a vibracím”
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Vlivy jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve
smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších právních předpisů
chránících veřejné zájmy (např. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví).
Z hlediska vybavenosti technickou infrastrukturou jsou v obci a místních částech provedeny
elektrorozvody NN, veřejný vodovod a STL plynovod.
-

-

ve výkresové části je zobrazena základní koncepce uspořádání inž. sítí dle předaných
ÚAP, nikoli zákresy jejich přesné polohy
v závislosti na způsobu využití některých pozemků nebo připojení rozvojových ploch je
možné jejich vedení v dílčím úseku přeložit do nové trasy, příp. budovat nové dílčí
větve, v souladu s regulativy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v kap. 6
ÚP.
tímto způsobem je zobrazena i navrhovaná koncepce kanalizace – trasy větví ani jejich
rozsah nejsou závazné, výkres stanovuje pouze princip – řešení likvidace odpadních
vod, tj. odvod splaškových vod na ČOV Přelouč. Konkrétní řešení bude předmětem
samostatné projektové dokumentace.

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona č.
183/2006 Sb.
Na jižním okraji Jankovic - v návaznosti na místní slepou komunikaci – je na parcele p.č. 192
provedena výsadba lesních dřevin, orientační rozsah cca 0,8 ha.
Povolení pro zalesnění pozemku bylo vydáno MÚ Přelouč, změna kultury dosud není
zanesena do KN. Z toho důvodu je pozemek zařazen do funkční „ plochy smíšené
nezastavěného území – lesnická, zemědělská “ - ozn. NSlz)
Poznámka:
Do zastavěného území nebyly zařazeny pozemky p.č. 29 a p.č.450 v severní části k.ú. Seník.
V evidenci KN jsou tyto pozemky vedeny jako zastavěná plocha a zahrada, fyzicky však
dlouhodobě neexistují, a pozemky jsou užívány jako zemědělská půda. Z toho důvodu byly
tyto pozemky zařazeny do funkční plochy „ NZ - plochy zemědělské “.
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Popis změn navrženého řešení
A) Změny, které byly provedeny v návrhu pro opakované veřejné projednání ÚP
Hlavní změny, které byly provedeny v upraveném návrhu pro opakované veřejné projednání
ÚP na základě „rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek“ uplatněných k návrhu ÚP
a po aktualizaci mapového podkladu (KMD):
- byla zařazena nová rozvojová lokalita pro rodinnou rekreaci Z5-S (plochy RI)
- střední část původní lokality Z1-J (plochy SV) je již částečně zastavěna, čímž došlo k jejímu
rozdělení na dva samostatné celky, jižní část byla navíc rozšířena o 2 navazující pozemky.
Pro přehlednost bylo tedy pro obě části zvoleno samostatné označení, severní část jako Z1-J
a jižní část Z4-J.
- struktura textových částí byla aktualizována dle platné legislativy (Příloha č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb.)
- na základě platné katastrální mapy:
- byly do ploch stabilizovaných zařazeny již zastavěné části návrhových lokalit (Z1-K,
Z3-K, Z1-J)
- aktualizovány byly hranice zastavěného území a prvků ÚSES.
- aktualizovány byly hranice návrhových ploch a případně zpřesněna jejich výměra
dle údajů z KN pro jednotlivé pozemky
- v souladu s aktuální metodikou MINIS bylo změněno zařazení několika stávajících lokalit
zeleně (ZP, ZS, NSpz) do systému ploch s rozdílným způsobem využití ( zrušena byla
kategorie ploch ZP - zeleň přírodní, naopak byly do ÚP zařazeny plochy NSpz - plochy
smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské)
- lesní pozemky byly vymezeny dle aktuálních údajů KN
- byly zapracovány jevy a limity, vyplývající z aktuálních ÚAP Přelouč (lokální biokoridor LBK
14-15 u Kozašic, prostor MTCR – vojenský letecký okrsek, hranice havarijního plánování)
B) Změny, které byly provedeny v návrhu pro 2. opakované veřejné projednání ÚP
Změny jsou provedeny v souladu s „ Vyhodnocením stanovisek, připomínek a námitek
z veřejného projednání, pokyny pro zapracování do dokumentace pro druhé opakované
veřejné projednání “
- toto vyhodnocení vč. pokynů pro zapracování je doslovně uvedeno v textu – Odůvodnění
ÚP, kap. 6 „Vyhodnocení souladu s požadavky….“ , kap.15 „Rozhodnutí o námitkách….“ a
kap. 16 „Vyhodnocení připomínek “.
Hlavní změny:
- byl aktualizován polohopis a hranice zastavěného území na základě platné mapy KN
- rozsah lokality Z4-K byl upraven na základě aktuální mapy KN tak, že zahrnuje pouze
pozemky vzniklá rozdělením poz. č. 115, tj. pozemky 115/2-5. Pro tuto lokalitu ( Z4-K ) byly
doplněny podmínky prostorového uspořádání
- lokality Z1-J, Z2-J, Z1-K, Z3-K, Z2-S, Z4-S a P5-S jsou vedeny jako podmíněně přípustné
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy
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- zapracována byla nová lokalita Z5-J na poz. 368/9 k.ú. Kozašice, jako zastavitelná pro 1 RD.
-

lokalita Z5-J bezprostředně navazuje na zastavitelné území Z3-J. Záměrem
navrhovatele je postavit zde jeden rodinný dům se zázemím pro chov dobytka. Lokalita
navazuje na zastavitelnou lokalitu Z3-J tak, aby budoucí zástavba tvořila souvislé
zastavěné území obce a nevznikaly tak izolované plochy v krajině.

Obec Jankovice požádala 25.2.2019 o zařazení části rozvojové lokality Z3-J do plochy OS –
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Důvodem je realizace
sportovního hřiště.
- zapracována byla proto nová lokalita Z6-J na poz. 46/1, 46/2 na k.ú. Jankovice u Přelouče a
368/1 na k.ú. Kozašice, jako zastavitelná plocha pro rozšíření sportovních ploch (umístění
hřiště).
-

lokalita Z6-J bezprostředně navazuje na plochy obč. vybaveniosti (OS) v Jankovicích.
Vymezena je převážně v jižní části pozemků 46/1 a 46/2, kde je již vymezena lok. Z3-J
(o tuto rozlohu se výměra lokality Z3-J snížila).

C) Změny, které byly provedeny dle vyhodnocení stanovisek DO k návrhu pro 2.
opakované veřejné projednání ÚP a k vyhodnocení připomínek a námitek ÚP
Jankovice
- na základě požadavku MěÚ Přelouč zn. MUPC 4427/2020/OŽP byla lokalita Z5-J zařazena
do plochy Z3-J s tím, že na pozemku parc. č. 368/9 k.ú. Kozašice bude umístěn max. 1 RD.
- na základě požadavku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje (č.j. KHSPA
1788/2020/HOK) je funkce bydlení v lokalitě Z4-J vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. III/33810. V další fázi řízení (územní
řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.)
bude doloženo nepřekročení platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající silnici č.
III/33810, a to na té hranici plochy Z4-J, která je nejblíže této silnici.

Kulturní hodnoty území
První písemná zmínka o obci Jankovice je z roku 1421, o obci Kozašice r.1437 a o Seníku r.
1543.
V obci se nenachází žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu nemovitých památek.
Přesto je nutné respektovat památky místního významu, tj. drobné architektonické stavby a
objekty ( křížky, kapličky, zvoničky apod. ).
Jankovice - křížek
Kozašice - křížek
Seník - křížek
Celé řešené území, je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Tento památkový zákon stanovuje
mimo jiné povinnost, která uvádí, že má-li se provádět stavební činnost na území s
archeologickými nálezy, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum.
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Doprava
Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod komunikací
III. třídy ( silnice III / 33810, III / 33811, III / 33812, III / 33813 ).
Respektovat stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství).
Pěší a cyklisté
Chodníky pro pěší jsou vybudovány podél hlavních průjezdních komunikací po obou stranách,
a to zejména v Jankovicích a Kozašicích.
Samostatné cyklistické stezky nejsou v řešeném území zřízeny, cyklisté na komunikacích
využívají jízdních pruhů s ostatními vozidly.
Doprava v klidu
- protože se jedná převážně o zástavbu rodinných domků, je odstavování vozidel zajištěno v
garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návštěvy možné převážně na
soukromých pozemcích, případně na místních komunikacích za splnění podmínek příslušného
zákona.
Dopravní závady
Na komunikacích III.tř. se v řešeném území zásadní dopravní závady nevyskytují.
Dílčí úpravy ( odstraňování bodových závad, úpravy rozhledových poměrů ) nelze vyloučit –
budou závislé zejména na finančních možnostech a na jejich dopravní důležitosti.

Vodovod
Obec ( vč. místních částí ) je zásobena ze skupinového vodovodu Přelouč ( větev DN 300
mezi Přeloučí a Jankovicemi ). Do Jankovic je veden řad PVC 110. Voda je vyvedena
z řídícího vodojemu Mokošín ( 2 x 100 m3 ). Pro horní část Jankovic a Seník je tlak zvyšován
v ATS před obcí Jankovice. Vodovod je v majetku a správě společnosti VAK Pardubice a.s..
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo jako
balenou.
Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody
- jako primární zdroj vody k hašení bude používána voda z vodních ploch v Kozašicích a
Seníku. V zastavitelných plochách bude potřebu požární vody z místních zdrojů řešit následná
dokumentace (např. DUŘ, DSŘ). Přístupové komunikace budou splňovat podmínky pro
příjezd a práci požární techniky a IZS. Vodovod pro veřejnou potřebu (hydranty v Jankovicích
a Kozašicích) nebude primárním zdrojem požární vody.

Kanalizace
V Jankovicích je pouze mělká dešťová kanalizace odvodňující zejména vozovku. Splaškové
vody jsou individuálně likvidovány v bezodtokových jímkách a septicích se vsakováním do
terénu.
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V Kozašicích ústí povrchové vody do Kozačického potoka dílčími systémy příkopů a zakrytých
příkopů. Splaškové vody jsou dnes likvidovány v bezodtokových jímkách a septicích se
vsakováním. Vyústěné vody do terénu.
V Seníku není žádný kanalizační systém. Splaškové vody z domků a chat jsou likvidovány v
bezodtokových jímkách nebo septicích. Obsahy jímek jsou vyváženy mimo ochranné pásmo
PHO 2. stupně.
S ohledem na vodárenské zájmy v oblasti je navržena oddílná kanalizace, která svede
splaškové vody z obcí Seník, Jankovice a Kozašice na severní okraj Kozašic do čerpací
stanice, odkud by byly výtlakem čerpány přes Škudly a Lhotu pod Přeloučí do Přelouče na
ČOV.

Elektrorozvody
Širší vztahy:
Území obce je napájeno el. energií venkovním vedením VN č.813 ( alt.819 ) o napětí 35 kV.
Napájecím bodem těchto vedení VN je rozvodna Opočínek. Venkovní vedení je provedeno
holými vodiči AlFe na betonových stožárech.
Z uvedeného kmenového vedení jsou řešeny přípojky VN pro jednotlivé trafostanice.
Severním okrajem řešeného území prochází trasa VVN 220 kV č.202.
Sekundární síť NN ( 400/230 V ):
Rozvodná síť je provedena vodiči AlFe na betonových sloupech, na konzolách objektů.
V Jankovicích jsou přenosové možnosti stávající distribuční soustavy vyčerpány ( s ohledem
na průřezy vodičů, délky vedení, celkový technický stav ) – ČEZ a.s. plánuje na r. 2010-11
rekonstrukci.
Chatové oblasti v Seníku mají kabelový rozvod napojený ze stáv. kmenového vedení a ze
stávající TS č.400.
Energetická rozvaha:
Obec Jankovice je plynofikována a předpokládá se, že i nová výstavba RD bude pro vytápění,
přípravu TUV a vaření používat převážně ( 80-85%) plyn ( stupeň elektrizace „B“ - Pi = 11
kW/1RD ). Malá část objektů (15-25%) bude ve stupni elektrizace „C“ ( Pi = 15-20 kW/1RD ) a
bude používat elektrickou energii ( přímotopné konvektory, elektrokotle, tepelná čerpadla,
infračervené systémy ).
Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla ověřena na místě za účasti techniků ČEZ a.s.
distribuce Pardubice – oddělení poskytování sítí.
Lokality Z1-J, Z2-J, Z4-J…..………………………………………... 20 RD,
Lokalita Z3-J, ……..…………………………………………........... 4 RD,
Lokalita Z1-K….……………………………………………………… 5 RD,
Lokalita Z3-K….……………………………………………………... 2 RD,
Lokality Z2-K, Z4-K, Z5-K……………………………………………. 5 RD,
Lokality Z2-S, Z4-S, P5-S, P6-S, P7-S…………. 6 RD + 6 rekreač.obj.,
Lokality Z3-S, P3-S, P4-S………………..………. 3 RD + 5 rekreač.obj.,
Lokality Z1-S, P1-S, Z5-S ………..……..………. 2 RD + 7 rekreač.obj.,

Ps = 80 – 100 kW
Ps = 25 – 30 kW
Ps = 30 – 35 kW
Ps = 12 – 16 kW
Ps = 30 – 35 kW
Ps = 40 – 50 kW
Ps = 20 – 25 kW
Ps = 22 – 30 kW

Poznámka: U lokalit je uveden odhadovaný počet objektů a předpokládaný soudobý výkon
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Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo následujícím
způsobem:
a) JANKOVICE
Lokality Z1-J, Z2-J, Z4-J
Napájení je navrženo ze stávající stožárové TS č.318 Jankovice-obec samostatným
kabelovým vývodem. Trasu kabelu vést do prostoru navrhované lokality západně za
stávající zástavbou. Tento kabelový napáječ propojit se stávající venkovní sítí, případně
kabelovým rozvodem napájejícím stávající zástavbu ( za předpokladu, že obec bude
kabelizována ). Při plném využití území řešit výměnu trafa a úpravu části NN trafostanice
č.318.
V případě neprůchodnosti trasy ( nesouhlas majitelů pozemků,…) z TS č. 318 do místa
zástavby řešit napájení výstavbou nové TS 35/0,4 kV, vč. přípojky VN 35 kV v délce cca
200 m. Přípojku vést při komunikaci, TS osadit na okraj zástavby – TS jednosloupová
betonová do 1x250 kVA. Rozvod kabely 1kV pro nové RD + vývod do stávající sítě.
Lokality Z3-J
Připojení bude řešeno zemním kabelem, případně úpravou, tj. zesílením stávající venkovní
sítě NN od kmenového vedení do místa výstavby.
Veřejné venkovní osvětlení
Nové osvětlovací stožáry budou napojeny nastávající rozvod, který je součástí rozvodné
soustavy ČEZ
( svítidla na podpěrných bodech sítě ). V případě, že obec bude
kabelizována, budou napojeny z tohoto nového rozvodu. Vlastní osvětlení bude provedeno
sadovými stožáry.
b) KOZAŠICE
Lokalita Z1-K
Napájení je navrženo ze stávající stožárové TS č.333 – U ZD. Vlastní připojení je možné ze
stávající venkovní sítě nebo samostatným kabelovým vývodem z TS. Rozvod pro RD
zemními kabely.
Lokalita Z3-K
Napájení bude řešeno přednostně zemním kabelem, příp.ze stávající rozvodné sítě.
Lokality Z2-K, Z4-K, Z5-K
Napájení je navrženo ze stávající rozvodné sítě za podmínky posílení sítě od kmenového
vedení při hlavní komunikaci do místa výstavby.
Veřejné venkovní osvětlení
Nová výstavba lokality Z1-K podmíní rozšíření veřejného venkovního osvětlení; nové
osvětlovací stožáry budou napojeny nastávající rozvod.
Pro lokality Z2-K, Z4-K, Z5-K provést rozšíření ze stávajícího rozvodu při hlavní
komunikaci.
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c) SENÍK
Lokality Z2-S, Z4-S, P5-S, P6-S, P7-S
Výstavba ve východní části obce; vzdálenost od stávající TS č. 400 - cca 500 m. Zajištění
vypočteného výkonu je možné výstavbou nové TS 35/0,4 kV. TS jednosloupová, betonová,
připojená krátkou přípojkou ze stávajícího vedení ( přípojky) pro TS č.400. Kabelový rozvod
1 kV řešit z nové TS, vč. vývodu do stávající rozvodné sítě při komunikaci.
Lokality Z3-S, P3-S, P4-S
Napájení kabelovým vývodem, připojeným z kmenové venkovní sítě NN, která prochází při
silnici III.tř. Propojení s rozvodem pro stávající chaty.
Lokality Z1-S, P1-S
Napájení kabelovým rozvodem ze stávající transformační stanice TS č.400. Provedení
nového vývodu podmiňuje úpravu části NN, tj. rozvaděče 400 V.
Lokalita Z5-S
Napájení: ze stávající rozvodné soustavy NN
Veřejné venkovní osvětlení
Stávající svítidla v.o. jsou většinou osazena na podpěrných bodech rozvodné sítě NN – jedná
se o orientační světelné body, v.o. nesplňuje normové požadavky na intenzitu a rovnoměrnost
V Seníku je napájení provedeno samostatnou kabelovou sítí a je realizováno ocelovými
stožáry s výbojkovými svítidly. Osvětlení zahrnuje trasu podél hlavní silnice III.tř. jak v obci, tak
úsek mezi Jankovicemi a Seníkem.
Nové osvětlovací stožáry budou napojeny na stávající kabelový rozvod v.o.

Spoje
- v řešeném území je provedena 100 % kabelizace a jednotlivé obce jsou napojeny na digitální
ústřednu ( RSÚ ) v Lipolticích.
- s ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí CETIN a.s.
upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení v celém řešeném území. Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s CETIN
a.s. včetně koordinací s ostatními rozvody v území.

Plynovody
- na severním okraji Kozašic je regulační stanice VTL-STL ( RS 1000/2/1-440 ), napojená
odbočkou z VTL (vysokotlakého) plynovodu DN 500 Lišice - Černá za Bory.
- z této regulační stanice je proveden rozvod STL plynovodu do všech částí řešeného území
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Zásobování teplem
- je provedena plynofikace celého řešeného území ( pro vytápění objektů bude využíván
zejména zemní plyn )
- lokálně využívat alternativní zdroje

Odstraňování odpadů
- ve vlastní obci ani na jejím katastrálním území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná
lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je proto nutno i nadále počítat s
organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.
- nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou obce, vydanou v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami,
stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami.

ÚSES
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství,
příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro
mnohostranné využívání krajiny.
Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.
Řešené území – k.ú. Jankovice u Přelouče, k.ú. Kozašice a k.ú.Seník - je z hlediska
problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentacích:
- „Přeloučsko“ – lokální systém ekologické stability - Aurum spol. s r.o. Pardubice -2/93
- „Generel místních SES“ pro k.ú. Barchov,…Seník,…..Urbanice - Ekoplan - 12/92
- v území řešeném ÚP Jankovice se nenacházejí žádné prvky regionálního nebo
nadregionálního ÚSES.
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Přehled prvků ÚSES ( prvky jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu ):

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
prvek ÚSES,
název

rozlišení

LBK 13-14

funkční

stav:
Propojení LBC 14 „Kozašický“ po Senickém potoku – částečně
osázené a travnaté břehy Senického potoka.
návrh:
Zachovat a doplnit břehový porost přirozenou druhovou skladbou.

LBK 14-15

částečně
funkční

stav:
Propojení LBK 15-24 a LBC 14 „Kozašický“ – jižně od místní
komunikace v plochách lesa, severně po levostranném přítoku
Senického potoka
návrh:
V lese zachovat stávající stav, podél toku doplnit břehový porost
přirozenou druhovou skladbou.

800 m

LBK 14-17

částečně
funkční

stav:
Propojení LBK 1C „Kozašický“ a LBC 17 po Senickém potoku –
částečně osázené a travnaté břehy Senického potoka, v zastavěném
území nefunkční
návrh:
Zachovat a doplnit břehový porost přirozenou druhovou skladbou.

850 m

LBK 17-24

funkční

stav:
Část lesního porostu propojující LBC 17 a 24 podél potoka, místy
podrosty – keře, okolí potoka místy podmáčeno
návrh:
Redukovat podrost – keře, těžit BR, snížit podíl SM - ve prospěch
listnáčů.

700 m

LBK 20-22

funkční

stav:
Část lesního porostu propojující LBC 20 JV od Litošic a LBC 22, okolí
biocentra podmáčeno
návrh:
Zachovat lesní společenstva, redukce nepůvodních dřevin.

1 200 m

LBK 22-24

funkční

stav:
Část lesního porostu propojující LBC 22 a LBC 24 podél Senického
potoka; kolem potoka podmáčeno , podrosty keřů
návrh:
Výchovou podporovat cenné listnáče, doplnit ozelenění toku, zabránit
jeho znečišťování

700 m
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LOKÁLNÍ BIOKORIDORY
prvek ÚSES,
název

rozlišení

LBK 15-24

funkční

stav:
Lesní biokoridor propojující LBC 15 a 24
návrh:
Zachovat unikátní lesní společenstva, redukce nepůvodních dřevin.

700 m

LBK 9-15

funkční

stav:
Lesní biokoridor propojující LBC 15 a LBK 5-9 vedoucí podél
Krasnického potoka
návrh:
Zachovat unikátní lesní společenstva, redukce nepůvodních dřevin.

500 m

stav:
LBK vedoucí podél Krasnického potoka – lesem. Trasa vede podél
západní hranice k.ú. Kozašice.

850 m

funkční
( v řešeném
území )

LBK 5-9

popis

výměra
celkem

LBK 52-53

funkční

stav:
Propojení LBC 52 „Velký pařezí “ a LBC 53 po Brložském potoku –
částečně osázené a travnaté břehy Brložského potoka.
návrh:
Zachovat a doplnit břehový porost přirozenou druhovou skladbou,
v šíři LBK nezorňovat.

1 400 m

LBK 53-54

funkční
( v řešeném
území )

stav:
Propojení LBC 53 a LBC 54 ( Lhota pod Přeloučí ) po Brložském
potoku – částečně osázené a travnaté břehy Brložského potoka.
návrh:
Zachovat a doplnit břehový porost přirozenou druhovou skladbou,
v šíři LBK nezorňovat.

1 700 m

LOKÁLNÍ BIOCENTRA
prvek
ÚSES

rozlišení

LBC 14

částečně
funkční
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popis

Kozašický stav:
Lokální biocentrum se stávajícím základem vodní plochy a
lesního porostu - topolové olšiny středního stáří, přirozené louky.
Terén rovinatý, půdy nitrofilní, mokré.
návrh:
Slabším výchovným zásahem v lesním porostu odstranit netvárné
a přerostlé topoly.

výměra
celkem
3 ha
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LOKÁLNÍ BIOCENTRA
prvek
ÚSES

rozlišení

název

popis

výměra
celkem

LBC 15

funkční

Na horách stav:
Lesní biocentrum v lesním komplexu , chudý dubový bor na
dunách s lišejníky a mechy. V bylinném podrostu brusinka a vřes.
Pedologie – podzol, písčitá půda, surový humus.
návrh:
Zachovat unikátní lesní společenstva, redukce nepůvodních
dřevin.

12 ha

LBC 17

funkční

Jankovický stav:
les
Dubový bor v jižní části obce Jankovice, v západní části lemuje
Senický potok. V lesním okraji je dubový bor na dunách s mechy
a lišejníky; přechází do vlhké louky s malým rybníčkem nad obcí.
Typické ekotonové společenstvo.
návrh:
Neodvodňovat a nezorňovat luční enklávu.

6 ha

LBC 22

funkční

LBC 24

funkční

LBC 53

navržené

stav:
Lesní biocentrum na jižním okraji k.ú. Seník, SV od Litošic
v návaznosti na Křížový rybník. Zastoupení dřevin – JS 35%, OL
30%, DB 25%, BO 5%, BR 5%.
návrh:
Zachovat unikátní lesní společenstva, není třeba žádných
hospodářských zásahů.

3,5 ha

Senický
rybník

stav:
Lesní biocentrum západně od mělkého rybníka v chatové oblasti
– kvalitní borová doubrava na dunách s podrostem borůvky,
třtiny, vřesu, mechů a lišejníků.
návrh:
Zachovat unikátní lesní společenstva, redukce nepůvodních
dřevin.

8 ha

Řepiny u
Škudel

stav:
Severovýchodní okraj řešeného území, okolí vodního zdroje.
Převážně zemědělská půda, východní okraj tvoří Brložský potok.
návrh:
Rozšíření kolem pásma PHO I.st. u studní, obnovení TTP a
vhodných druhů dřevin.

10 ha

Prostupnost krajiny, protierozní opatření
- prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují přístup na
jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak průchodnost řešeného území.
- případná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude předmětem pozemkových úprav
a v souladu s ÚP Jankovice (navržené propojení Jankovice –sil. III/33811 a Jankovice –
Seník).
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- projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména na svažitých pozemcích, kde se
může projevovat rovněž eroze větrná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a
organizačních opatření, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude
stanoveno v rámci pozemkových úprav.

Záplavové území - ochrana před povodněmi
- hranice inundačního (záplavového) území není pro vodní toky v řešeném území zpracována.
- respektovat připravovanou investiční akci „Regulace Senického potoka“ ( úsek potoka od J
okraje Jankovic po silnici III.tř. do Kozašic )

Plochy pro dobývání nerostů
- v řešeném území není zastoupena těžba a tudíž ani neobsahuje plochy přípustné pro
dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.

Požadavky ochrany obyvatelstva
Zóny havarijního plánování v řešeném území
Území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Pardubického kraje:
- hranice zón havarijního plánování podél silnic III. tř.
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní
Území obce není ohroženo záplavovým územím ani průchodem průlomové vlny, způsobeném
zvláštní povodní.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
- je zabezpečeno na základě zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované
investičním způsobem se v obci nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány nejsou. Pro
krátkodobé ukrytí lze využít v Jankovicích prostory v objektu obecního úřadu, v Kozašicích
obecní objekt a v Seníku objekt SDH (hasiči).
Prostředky individuální ochrany
V současné době se výdej prostředků individuální ochrany při stavu ohrožení státu a válečném
stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude organizovat výdej prostředků
individuální ochrany.
Evakuace obyvatel, jeho ubytování a shromáždění
V případě evakuace je obecně zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných
osob a osob bez přístřeší. Pro výše uvedené potřeby připadají v úvahu rozsáhlejší návrhové
lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru. Charakter a velikost obce
řešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje.
Plocha pro shromáždění obyvatel v případě evakuace:
V Jankovicích – okolí požární nádrže u hospody, v Kozašicích – střed obce u křížku a v
Seníku – u požární nádrže ve středu obce.
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Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelné území
obce
V řešeném území není provozovatel nebezpečných látek, plochy nejsou řešeny.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
V případě záchranných, likvidačních a obnovovacích prací – rozsáhlejší plochy pro zasahující
techniku a laboratoře – v Jankovicích na hřišti, v Seníku v okolí požární nádrže nebo na hřišti
u Senického rybníka a ve výrobním areálu mezi Jankovicemi a Kozašicemi.
Koncepce řešení požární ochrany – zabezpečení požární vody
Jako primární zdroj vody k hašení bude používána voda z vodních ploch v Kozašicích a
Seníku. V zastavitelných plochách bude potřebu požární vody z místních zdrojů řešit následná
dokumentace (např. DUŘ, DSŘ). Přístupové komunikace budou splňovat podmínky pro
příjezd a práci požární techniky a IZS. Vodovod pro veřejnou potřebu (hydranty v Jankovicích
a Kozašicích) nebude primárním zdrojem vody.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el. energií
- obec Jankovice ani místní části Kozašice nebo Seník nemají náhradní zdroj pitné vody, je
nutné vodu dovážet v cisternách nebo jako balenou.
- agregáty na výrobu el. energie budou u obecního úřadu.

Požadavky z hlediska obrany státu
V řešeném území se nachází infrastruktura a zařízení MO ČR – SEM, OOÚZaŘPNI, odd.
OÚZ Pardubice:
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) –
letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno respektovat podle §
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. O
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti
letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo
zakázána.
Řešené území se nachází v překrytí 3 ochranných pásem vojenských radiolokačních
prostředků – OP RLP letiště Pardubice, letiště Čáslav a OP RLP Nepolisy.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice - letiště včetně
ochranného pásma (ÚAP - jev 102, pasport č. 41/2014), které je nutno respektovat podle §
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí
a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM
MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné
projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových
porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo
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povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu,
vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb,
zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Celé řešené území je součástí prostoru MCTR - vojenský letecký okrsek (ÚAP – jev 102).
V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m
n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO,
OOÚZŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. Jde o prostor, který je od GND do výšky 5000 ft kolem
každého letiště s provozem IFR (letu podle přístrojů). Tento prostor slouží k závěrečným
manévrům k přiblížení na přistání. V minulosti se tyto prostory do podkladů pro zpracování
ÚAP nezahrnovali, protože část jejich území je vždy kryta ochranným pásmem (dále jen OP)
letiště a zbytek většinou pokrývalo OP letištního radaru. Požadavky na prostory MCTR –
požadavek na překážky v horizontálních hranicích OP letiště zůstávají v platnosti. Mimo
horizontální hranice těchto OP je nutno zasílat k posouzení všechny překážky v MCTR o
výšce 30 m a více.
Z obecného hlediska je nutno respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému.
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou
řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek,
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto
skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je
nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě.
Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na
radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s MOČR, jejímž jménem jedná Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119):
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy
a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.

05 / 2020

66

Odůvodnění ÚP JANKOVICE

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy resortu MO. V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh.
Ochranná pásma
Koncepce rozvoje řešeného území je limitována přítomností dále uvedených ochranných
pásem v řešeném území:
ochranné pásmo komunikací III.třídy –15 m od osy vozovky,
ochranné pásmo elektrických VN rozvodů 35 kV - 10 m od krajního vodiče u stávajícího
vedení, 7 m od navrženého vedení, VVN 220 kV – 20 m od krajních vodičů na obě strany.
ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí :
- do průměru 200 mm vč. …………… 4 m od obrysu na obě strany,
- při průměru 200 – 500 mm vč………8 m od obrysu na obě strany
-

u STL plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m.

bezpečnostní pásma VTL plynovodů
- DN 100 mm……….……. 15 m od obrysu na obě strany
- do DN 250 mm………… 20 m
- II - nad DN 250 mm……… 40 m
- II Na severovýchodním okraji řešeného území je vymezeno PHO podzemních vodních zdrojů
1.st. a st. 2a), většina řešeného území spadá do PHO 2b) .
V řešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem melioračních
zařízení – zákres meliorací ve výkrese vyhodnocení ZPF.
Respektovat připravovanou investiční akci ZVHS Pardubice - „Regulace Senického potoka“
( úsek potoka od J okraje Jankovic po silnici III.tř. do Kozašic )
- u vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků je nutné
ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 254/2001 Sb.
o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona.
- řešené území se nachází:
- v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP)
- v překrytí 3 ochranných pásem vojenských radiolokačních prostředků – OP RLP
letiště Pardubice, letiště Čáslav a OP RLP Nepolisy.
- v ochranném pásmu letiště Pardubice - letiště včetně ochranného pásma
(ÚAP - jev 102, pasport č. 41/2014), které je nutno respektovat podle §
- celé řešené území je součástí prostoru MCTR - vojenský letecký okrsek
- ochranné pásmo lesa – 50 m od jeho okraje
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Seznam používaných zkratek
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV - čistírna odpadních vod
K.ú. - katastrální území
LBK – lokální biokoridor

MCTR (military control zone)
MINIS – minimální standart pro digitální zpracování územních plánů v GIS – v prostředí
zákona č..183/2006
MO ČR – ministerstvo obrany České republiky
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí
OP - ochranné pásmo
PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR - politika územního rozvoje ČR
RD - rodinný dům
SEM, OOÚZaŘPNI – Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury
STL – středotlaký plynovod
TOZPMP - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu
TS - trafostanice
TTP - trvalý travní porost
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPD - územně plánovací dokumentace
ÚSES - územní systém ekologické stability
VAK - vodovody a kanalizace
VPS, VPO - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚR Pk - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

10. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní
prostředí nebyl v zadání územního plánu stanoven a tato vyhodnocení nebyla tedy ani
zpracována.
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11. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST.5
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno.

12. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba zpracovávat
výše uvedené sdělení.

13. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Pro obec nebyla dosud zpracována žádná ÚPD. Urbanistický návrh ÚP vychází z podmínek
území, z požadavků obce, dotčených orgánů a majitelů pozemků. V řešeném území jsou
vymezeny rozvojové plochy pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.
Posouzení rozsahu vymezených zastavitelných ploch:
1) plochy pro bydlení - plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské).
Hlavní východiska návrhu rozvoje území:
- zastavěné území ve všech částech obce (Jankovice, Kozašice, Seník) vykazuje
poměrně vysokou hustotu, proto byly pro bytovou zástavbu vymezeny rozvojové –
zastavitelné lokality, v místní části Seník i 2 lokality přestavbové. Další případná
zástavba v zastavěném území (vhodné proluky, zahrady) bude možná v rámci
stávajících ploch SV.
-

záměrem obce je podpora přiměřeného územního rozvoje, vytvoření podmínek pro
zájemce o stavební parcely a následně tak podpořit nárůst počtu obyvatel

-

v místní části Seník, kde je i vysoký podíl rekreačních objektů, vymezit ve vhodných
lokalitách jejich přiměřený rozvoj při zachování charakteru území.

-

celkový počet stávajících obyvatel v řešeném území má v posledních 10-ti letech
mírně rostoucí tendenci

vývoj počtu obyvatel v posledních 10-ti letech:
r. 2008: ………… 298
r. 2009: ………… 294
r. 2010: ………… 291
r. 2011: ………… 300 (Jankovice 119, Kozašice 83, Seník 99)
r. 2012: ………… 312
r. 2013: ………… 313
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r. 2014: ………… 328
r. 2015: ………… 325
r. 2016: ………… 319 – stav k 31.12.2016
-

obec se nachází ve spádové oblasti Přelouč, dostupná jsou i města Pardubice,
Kutná Hora nebo Čáslav. Zájem o stavební parcely v obci vychází zejména
z poměrně snadné dostupnosti Přelouče a z kvalitního životního prostředí v obci.

-

v obcích řešeného území je (s výjimkou kanalizace) kompletní technická
vybavenost (elektro, vodovod, plynovod).

Odborný odhad potřeb rozvojových ploch pro bydlení dle metodiky MMR (Ministerstvo pro
místní rozvoj) a ÚÚR (Ústav územního rozvoje)
Kalkulace je provedena pro budoucí období cca 15 let, s předpokladem posílení současného
demografického trendu (nárůstu počtu obyvatel):
- požadavky vyplývající z demografického vývoje a z polohy obce (vliv blízkosti města
Přelouče) – Jankovice + Kozašice + Seník………..…………..……..….……………....... 50 b.j.
- z možnosti využití příp. pracovních příležitostí v obci ……..…………………..…..…… 5 b.j.
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití ……………..………………….........……..
3 b.j.
Celkem…………………………………………………………………………………………… 58 b.j.
Vzhledem k charakteru obce se stanovuje poměr bytových jednotek následovně:
0% bytů v bytových domech……………… 0 b.j.
100% bytů v rodinných domech…………. 58 b.j.
Z orientačního posouzení možné využitelnosti jednotlivých lokalit z hlediska uspořádání
stavebních parcel vyplývá, že v některých je situace ovlivněna složitější konfigurací terénu,
existencí inženýrských sítí nebo ochranných pásem – viz. koordinační výkres). Z těchto
důvodů a s přihlédnutím k charakteru obce je kalkulována potřebná plocha na 1 RD cca 1550
m2, a to vč. příslušných komunikací a veřejných ploch.
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech …….…………..……………..………. 0 m2
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ……………………………. cca 89 900 m2
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:
Jankovice
- zastavitelná plocha
- II - II - II Kozašice
- zastavitelná plocha
- II - II - II - II Seník
- zastavitelná plocha
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Z1-J ……………………………………………….
Z2-J ………………….. …………………….…….
Z3-J ………………….. …………………….…….
Z4-J ………………….. …………………….…….

13 547 m2
14 248
9 826
28 236

Z1-K ………………………………………………. 13 521 m2
Z2-K ………………….. …………………….……. 5 467
Z3-K ………………….. …………………….……. 2 660
Z4-K ………………….. …………………….……. 3 785
Z5-K ………………….. …………………….……. 2 252
Z2-S ……………………………………………….

3 695 m2
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- II Z3-S ………………….. …………………….……. 7 120
- II Z4-S ………………….. …………………….……. 3 441
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem ……………………………………………………………............ 107 798 m2
Kapacita vymezených přestavbových ploch (pouze Seník) …………………..

7 729 m2

Celkem …………………………………………………………………………….… 115 527 m2
Vyhodnocení: V obci a místních částech je celková odhadovaná potřeba cca 58 stavebních
parcel, v horizontu cca 10-15 let. Z uvedených kalkulací vyplývá, že návrhové plochy pro
bydlení jsou vymezeny s rezervou cca 29 %. Vzhledem k tomu, že obec není (až na výjimky)
vlastníkem pozemků v rozvojových plochách, je tato rezerva odůvodnitelná.
2) plochy pro rodinnou rekreaci – plochy RI
Stávající stav:
-

v současné době je na území místní části Seník cca 96 rekreačních objektů

-

výměra jednotlivých pozemků je cca od 250 do 700 m2.

-

při odhadované průměrné velikosti pozemku 500 m2 je výměra území rekreačních
chat cca 96 x 500 = 48 000 m2.

Kalkulace rozsahu nevržených ploch pro rekreaci:
Plochy rekreace, vymezené v ÚP - pouze místní část Seník:
- zastavitelná plocha Z1-S ……………………………………………….
7 173 m2
- II Z5-S ………………….. …………………….……. 1 166
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem ……………………………………………………………............
8 339 m2
Kapacita vymezených přestavbových ploch ………………. ………………...

6 922 m2

Celkem …………………………………………………………………………….… 15 261 m2
Rozvojové plochy pro rodinnou rekreaci jsou navrženy dle požadavku obce a vlastníků
pozemků, z uvedené kalkulace vyplývá navýšení ploch o cca 30%.

3) plocha pro občanskou vybavenost – plocha OS (tělovýchovná a sportovní zařízení)
- zastavitelná plocha Z6-J ……………………………………………….

940 m2

Rozvojová plocha je určena k výstavbě multifunkčního hřiště jako součásti sportovního areálu.
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCE LESA

14.1 Zemědělský půdní fond

14.1 Úvod
Na základě průzkumů a rozborů a požadavků obce vyplynul v řešeném území návrh lokalit pro
novou bytovou výstavbu a individuální rekreaci.
Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají - mimo zastavěné území obce - kultury orné půdy, TTP
( trvalý travní porost ) a ovocný sad, uvnitř zastavěného území kultury TTP a zahrada.
V řešeném území hospodařilo na zemědělské půdě ZD Lhota pod Přeloučí, v jižní části ( k.ú.
Seník ) společnost Agrozipal.
Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ (data ÚAP
Přelouč), údajů z územně technických podkladů k ochraně zemědělské půdy, s využitím vyhl.
č. 48/2011 Sb. (stanovení tříd ochrany ZPF) a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (zastavěné
území obce).
14.2 Struktura dotčeného půdního fondu
Řešené území se nachází v klimatickém regionu T2 – teplé oblasti. Průměrná roční teplota se
pohybuje okolo 8,5 o C, průměrné roční srážky 610 mm.
Zájmové zemí je plochého pahorkatinného rázu a jsou zde zastoupeny zemědělské půdy –
černozemní, rendziny, půdy na píscích a štěrkopíscích, mělké půdy, oglejené, nivní a
hydromorfní půdy.
Provedené meliorace pozemků, hranice BPEJ a návrhové lokality jsou znázorněny na výkrese
ZPF.
Výčet nejčastěji dotčených BPEJ ( návrhovými plochami ):
- 3.20.11
- 3.21.10
- 3.21.12
- 3.23.10
- 3.51.11
- 3.54.11

( tř.ochr. IV.)
( IV. )
( V. )
( IV. )
( IV. )
( IV. )

- 5.21.10
- 5.21.12
- 5.27.01
- 5.27.11
- 5.51.11

( IV. )
( V. )
( IV. )
( IV. )
( IV. )

Popis lokalit, zdůvodnění návrhu:
Navrhované lokality jsou navrženy vně i uvnitř zastavěného území obce, navazují na stávající
zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.
Zájmem obce je především vytvoření územní rezervy pro rozvoj bytové výstavby v obci,
v případě místní části Seník i pro individuální rekreaci.
Navrhované lokality jsou situovány na pozemcích s tř. ochrany IV. a V.
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14.3 Dosavadní využití pozemků
Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Případné zábory zemědělské půdy je třeba
v předstihu projednávat s jednotlivými vlastníky příp. i s pozemkovým fondem. Veškerá
zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. Odvody se
zpracovávají dle skutečného rozsahu odnětí půdy v době přípravy realizace.
Lokalita Z1-K v Kozašicích je dotčena existencí melioračních zařízení. Lokality Z4-K a Z5-K
jsou dotčeny stavbou vodního díla (hlavní odvodňovací zařízení - HOZ) ve vlastnictví státu.
Jedná se o HOZ Kozašice, ID: 1080000256-11201000 evidovaný v ČHP 1-03-04-068, jako
kanál z části otevřený v délce 0,952 km a zčásti zakrytý v délce 0,230 km pořízený v roce
1971. Tuto stavbu je nutno respektovat a zachovat její funkčnost.
Využití těchto území je nutno konzultovat s organizací Státní pozemkový úřad, sekce správy
VHD.

Poznámka:
V označení rozvojových ploch je uvedeno písmeno, které znamená příslušnost lokality
k místní části: J (Jankovice), K (Kozašice), S (Seník)

Změna, která byla provedena dle vyhodnocení stanovisek DO k návrhu pro 2. opakované
veřejné projednání ÚP
- na základě požadavku MěÚ Přelouč zn. MUPC 4427/2020/OŽP byla lokalita Z5-J zařazena
do plochy Z3-J s tím, že na pozemku parc. č. 368/9 k.ú. Kozašice bude umístěn max. 1 RD.
Celková výměra lokality Z3-J tak činí 0,9826 ha.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

Návrh funkčního využití

Výměra
celkem
( ha )

Zábor
ZPF
( ha )

Zábor ZPF dle druhu pozemku (ha)

1,3547

orná p.

Z1-J

plochy smíšené obytné - SV

1,3547

1,3547

Z2-J

- II -

1,4248

1,4248

Z3-J

- II -

0,9826

0,9826

0,7576

Z4-J

- II -

2,8236

2,8236

1,9558

TTP

zahrady

sady

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.
1,3547

1,4248

1,4248

0,2250

0,7576
0,8678

0,2250

2,8236

l o k a l i t a b y l a s l o u č e n a s l o k. Z 3 - J

Z5-J
Z1-K

- II -

1,3521

1,3521

Z2-K

- II -

0,5467

0,5467

0,5467

Z3-K

- II -

0,2660

0,2660

0,2660

Z4-K

- II -

0,3785

0,3785

0,3785

0,3785

Z5-K

- II -

0,2252

0,2252

0,2252

0,0885

Z2-S

- II -

0,3695

0,3695

Z3-S

- II -

0,7120

0,7120

Z4-S

- II -

0,3441

0,3441

0,3441

0,3441

P1-S

- II -

0,3532

0,3532

0,3532

0,3532

P5-S

- II -

0,4197

0,0000

11,5527

11,1330

plochy bydlení - ∑
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V.

Jiné
plochy

1,3521

1,3463

0,0058

0,5467
0,2660

0,3695

0,1367

0,3695

0,7120

0,7120

0,4197
6,1965

4,0687

0,8678

10,4995

0,6335

0,4197
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Č.

Návrh funkčního využití

Z1-S

plochy rekreace - RI

Výměra
celkem
( ha )

Zábor
ZPF
( ha )

0,7173

0,6762

0,6762

0,6762

0,1166

0,1166

Zábor ZPF dle druhu pozemku (ha)
orná p.

TTP

zahrady

sady

Zábor ZPF dle třídy ochrany (ha)
I.

II.

III.

IV.

Z5-S

- II -

0,1166

0,1166

P3-S

- II -

0,2740

0,0000

P4-S

- II -

0,1010

0,0413

P6-S

- II -

0,2273

0,2273

0,2273

0,2273

P7-S

- II -

0,0899

0,0899

0,0899

0,0899

1,5261

1,1513

1,1100

0,0940

0,0940

0,0790

0,0940

0,0940

0,0790

13,1728

12,3783

6,2755

plochy pro rodinnou rekreaci - ∑
pl. obč. vybavenosti - OS

Z6-J

občanská vybavenost - ∑

CELKEM
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V.

Jiné
plochy
0,0411

0,2740
0,0413

5,1787

0,0150

0,0263

0,0597

1,1250

0,0263

0,3748

0,0150

0,0790

0,0150

0,0150

0,0790

0,0150

0,8828

11,7035

0,6748

0,0413

0,0413

0,7945
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14.2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Určující právní normou je " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995.

-všeobecné údaje o lesích:
a) Celková výměra lesů a jejich kategorie
Na katastrálních územích Jankovice u Přelouče, Kozašice a Seník se nachází 305 ha lesní
půdy, což představuje 38% rozlohy řešeného území.
V řešeném území jsou lesy jsou v majetku soukromých osob ( hospodaření v lesích dle LHO
– lesní hospodářské osnovy – spravuje MÚ Přelouč ), nebo lesy státní - Lesy ČR, lesní
správa Nasavrky.
Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa: – „les hospodářský “
b) Skladba porostů
Druhová skladba je jednoduchá a převažují jehličnany:
Jehličnaté dřeviny: cca 60% , z toho SM 12%, BO 43%, MD 3%
Listnaté dřeviny: cca 40%, z toho DB 21%, BK 0,6%, HB 1%, BR 6%
c) změny kategorizace lesů nebo jejich prostorové a druhové skladby návrh ÚP Jankovice
neobsahuje, veškeré návrhové plochy jsou situovány mimo lesní pozemky.
Ochranné pásmo lesa zasahuje do území návrhových ploch Z2-K, Z3-J, Z6-J a Z5-S. Tato
skutečnost je uvedena ve specifických podmínkách využití uvedených dotčených lokalit.
Z těchto důvodů není problematika pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) dále
zpracována.
Zákonem č. 229/91 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě došlo ke změně vlastnických
poměrů, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, část patří pod správu Lesů České
republiky. Reorganizací lesního hospodářství došlo ke zrušení lesních závodů a pracovní
úkoly byly převedeny na akciové společnosti a soukromé vlastníky.
Vlastníky lesa v řešeném území jsou: obec, ČR, soukromé osoby. V případě, že dojde ke
změně a případnému záboru či omezení užívání PUPFL, je třeba konzultovat záměr
s příslušnou správou lesního hospodářství.

Poznámka.
Na jižním okraji Jankovic v návaznosti na místní slepou komunikaci – je na parcele p.č. 192
provedena výsadba lesních dřevin, orientační rozsah cca 0,8 ha.
Povolení pro zalesnění pozemku bylo vydáno MÚ Přelouč, změna kultury dosud není
zanesena do KN. Z toho důvodu je pozemek zařazen do funkční „ plochy smíšené
nezastavěného území – lesnická, zemědělská “ - ozn. NSlz)
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15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
NÁMITKA K návrhu ÚP JANKOVICE – PRVNÍ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ (2009)
Jiří Holas, Mgr. Marie Holasová, v zastoupení JUDr. Jiřího Holase
Naše námitky opakovaně směřují k budoucí „využitelnosti“ pozemků p.č. 305/12, p.č. 295/2 a 305/1
(vše k.ú. Seník) – všechny tyto inkriminované pozemky jsou v poslední verzi návrhu územního plánu
navrženy jako zastavitelná plocha (Z1-S), resp. přestavbová plocha (P2-S) s možností využití stavby
pro rodinnou rekreaci. Jak jsme již sdělili dříve, nesouhlasíme s tímto vymezením a to zejména pokud
jde o přestavbovou plochu označenou jako „Na skále I.“; v tomto případě jde o plochu – oddělená část
pozemku p.č. 305/12 o výměře ca.450 m2. Nepovažujeme za adekvátní vyřešení našich předchozích
připomínek uvedení podmínky, že v „případě realizace přípustné stavby je podmínkou zachování
stávajícího hřiště...“. Není vůbec zřejmé, kam se má hřiště přesunout, na čí náklady atp. – ostatně
s uvedeným přesunem de facto nepočítá ani poslední verze návrhu územního plánu, jež pouze neurčitě
konstatuje, kam je asi přesun možný, včetně uvedení, že přesun lze na navazující plochy „PV“ –
nicméně tyto plochy z hlediska funkčnosti nejsou určeny pro hřiště. Není v této fázi zřejmé, proč
nedošlo k vymezení plochy RX, jako samostatnou lokalitu, aby bylo bez pochyb zřejmé, kam je možné
hřiště přesunout. Nelze tedy uvedenou připomínku brát „vážně“ – tzn. jako závazný podklad. Jak již
bylo uvedeno dříve, trváme na naší námitce, aby výše uvedená plocha – tzn. P2-S nabyla plochou
přestavbovou a měla v návrhu územního plánu charakter využití RX – REKREACE (plocha rekreační
a sportovní). Tedy využití jako hřiště, resp. sportoviště, se zákazem výstavby včetně staveb pro
rodinnou rekreaci.
Naše námitka směřuje tedy zejména k tomu, že považujeme za NEOPODSTATNĚNÉ vymezovat nové
zastavitelné plochy resp. přestavbové plochy (Z1-S a P2-S) s tím, že uvedený postup je v rozporu se
stavebním zákonem, zejména jeho § 55 odst. 3. Obec Jankovice se snaží vymezit v k.ú. Seník co
nejvíce zastavitelných ploch a přestavbových území do návrhu územního plánu, aniž by to bylo jakkoli
odůvodněno a mělo to reálný základ. Výsledkem takového postupu je nekoncepční výstavba (viz
lokalita nad Senickým rybníkem), nadbytečná zastavěnost a likvidace ploch pro rekreaci. Uvedené
zcela bez pochyb platí pro lokalitu P2-S. Lokalita P2-S byla vymezena nikoli v zájmu „obce“ či z
jiných odůvodnitelných či veřejných zájmů, ale pouze proto, že zastupitelstvo obce Jankovice tuto část
pozemku netransparentně prodalo svému „známému“, aby zde mohl stavět. Přitom míst (pozemků),
kde lze stavět je v k.ú. Seník dostatek, včetně dalších lokalit pro výstavbu, jak ostatně plynou z návrhu
územního plánu. Nelze tedy nadřadit partikulární (možná i jiné...) zájmy členů zastupitelstva obce a
několika dalších lidí nad zájmy vlastníků sousedních pozemků, majitelů nemovitostí, jež zde chaty
mají zejména pro individuální rekraci. Je zcela proti jejich zájmu zlikvidovat jedinou rekreační plochu
zde a na místo sportoviště (hřiště) zde postavit rodinný dům či chatu - o to NIKDO z majitelů
sousedních pozemků opravdu nestojí. Opakujeme, že je pro nás nepřijatelné, aby se charakter této
plochy měnil a chatařskou oblast devalvoval - NENÍ PRO TO ŽÁDNÝ RACIONÁLNÍ DŮVOD.
Předem deklarujeme, že se uvedenému postupu budeme bránit, včetně soudního napadení územního
plánu, jakožto opatření obecné povahy, pokud nebude našim oprávněným požadavkům vyhověno.
Opakovaně zdůrazňujeme, že změna charakteru v lokalitě P2-S by vedla nejen k devalvaci území
(narušení charakteru a jedinečného rázu této rekreační oblasti výstavbou rodinného domu či
rekreačního domu mezi chatami v oblasti bez jakékoli infrastruktury), ale nadto i k likvidaci areálu
hřiště, které je zde ca. 25 let, je hojně využíváno většinou chatařů v okolí (zejména dětmi a mládeží).
Na části pozemku 305/12 určeném pro výstavbu jsou i vzrostlé stromy, jež zde rostou již více jak 30 let
a i ty by v důsledku výstavby byly zřejmě pokáceny - opět zásah do životního prostředí a narušení
„přírodního“ charakteru rekreační oblasti. Výše uvedená změna je v rozporu se zájmy prakticky všech
vlastníků chat v této oblasti, nadto vymezení lokality P2-S ničím nepřispěje k rozvoji oblasti.
Další námitka směřuje k tomu, že minimálně ve vztahu k lokalitě P2 - S a zřejmě i pokud jde o lokalitu
Z1 - S je návrhem územního plánu porušena vyhl. 501/2006 Sb„ zejména § 5 odst. 1 a § 20 odst. 7. Ve
vztahu k těmto plochám není dostatečně řešena ani otázka kanalizace, přívodu vody atp.
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Rozhodnutí o námitce:
Námitce se částečně vyhovuje
Vyhodnocení:
Plocha P2-S byla z dalšího projednávání vyřazena a celá lokalita byla upravena tak, že byla zvětšena
plocha veřejného prostranství – a to jak v rámci lokality obsahující příjezdovou cestu do lokality (tak,
aby odstup mezi stávající a navrhovanou novou výstavbou byl dostačující a umožňoval případně i
vznik zeleného pruhu) a dále plocha s (nyní již bývalým) hřištěm byla označena jako plocha veřejného
prostranství bez možnosti výstavby individuálních rekreačních či rodinných objektů.

NÁMITKA K NÁVRHU ÚP JANKOVICE – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ (2018)
Václav Zikán, Lipoltice
Požaduji pozemek p.č. 368/9 k.ú. Kozašice zařadit do zastavitelných ploch pro účel bydlení

Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje
Vyhodnocení:
Lokalita bezprostředně navazuje na zastavitelné území Z3-J, ovšem přístupová komunikace bude
z Kozašic. Záměr majitele je zde postavit jeden rodinný dům se zázemím pro chov dobytka. Lokalita
pro výstavbu rodinného domu bude přimknuta k zastavitelné lokalitě Z3-J tak, aby budoucí zástavba
tvořila souvislé zastavěné území obce.

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínky k návrhu ÚP JANKOVICE – VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ (2009)
Jiří Holas, Mgr. Marie Holasová, v zastoupení JUDr. Jiřího Holase
Naše připomínky zejména směřují k budoucí „využitelnosti“ pozemků p.č. 305/12, p.č, 295/2 a 305/1
(vše k.ú. Seník). Všechny tyto inkriminované pozemky jsou v nové verzi zadání územního plánu
navrženy jako „zastavitelná plocha“ (Zl-S) resp. „přestavbová plocha“ (P2-S) s možností využití pro
„stavby pro rodinnou rekreaci“. Oproti původní verzi je zde tedy jistá změna, když v původní verzi byl
navržen způsob využití této plochy pro „bydlení smíšené obytné venkovské“. Nicméně, ani z nově
navrženým využitím těchto ploch - tzn. „stavby pro rodinnou rekreaci“ zásadně NESOUHLASÍME, a
to zejména pokud jde o přestavbovou plochu označenou jako „Na skále I.“; v tomto případě jde o
plochu - oddělená část pozemku p.č. 305/12 o výměře ca. 450 m2, kterou Obec Jankovice
netransparentně a za „podivných“ okolností prodala panu T. Zelinkovi a to navíc za pro obec zcela
nevýhodných podmínek (oproti jiným nabídkám, včetně nabídky naší). Na této ploše bylo odjakživa
„hřiště“ resp. šlo o plochu pro sportovní a rekreační účely. Je nepřijatelné, aby se charakter této plochy
měnil a chatařskou oblast devalvoval - NENÍ PRO TO ŽÁDNÝ RACIONÁLNÍ DŮVOD - snad s
výjimkou partikulárních zájmů některých členů zastupitelstva Obce Jankovice vedených starostou
Albínem Kavanem, kteří tuto plochu přislíbili svému „známému“ a to skoro zadarmo. Uvedené
způsoby nelze tolerovat a připustit.
Navrhujeme a žádáme, aby výše uvedená plocha - tzn. P2-S nebyla plochou přestavbovou a měla v
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návrhu územního plánu charakter využití : RX - REKREACE (plocha rekreační a sportovní). Tedy
využití jako hřiště resp. sportoviště; se zákazem výstavby včetně staveb pro rodinnou rekreaci.
Obdobně v případě plochy Zl-S; zde sice hřiště resp. sportoviště nikdy nebylo; byla zde rekreační
louka. I zde žádáme změnu a do návrhu územního plánu zakotvit výše uvedený charakter využití.
Moji klienti již své připomínky sdělili ve svém podání ze dne 11.07.2008. Opakovaně tedy apelujeme
na to, že oddělená část pozemku 305/12 (dle návrhu zadání územního plánu - lokalita P2-S) nyní
představuje sportovní hřiště s tím, že zde je vybudován i basketbalový koš, tyče pro síť na tenis atp.
Uvedené hřiště je od jara do podzimu permanentně využíváno za účelem sportovních aktivit zdejších
chatařů, včetně mých klientů. Jistě je integrální součástí rekreační oblasti i malý prostor pro sportovní
vyžití - nadto vybudovaný na náklady majitelů zde se nacházejících chat a to dokonce na požadavek
MNV Jankovice. Změna charakteru v navržené lokalitě by tedy vedla nejen k devalvaci území
(narušení charakteru a jedinečného rázu této rekreační oblasti výstavbou rodinného domu či
rekreačního domu mezi chatami v oblasti bez jakékoli infrastruktury), ale nadto i k likvidaci areálu
hřiště, které je zde ca. 25 let, je hojně využíváno většinou chatařů v okolí (zejména dětmi a mládeží).
Na části pozemku 305/12 určeném pro výstavbu jsou i vzrostlé stromy, jež zde rostou již více jak 30 let
a i ty by v důsledku výstavby byly zřejmě pokáceny - opět zásah do životního prostředí a narušení
„přírodního“ charakteru rekreační oblasti.
Výše uvedená změna je v rozporu se zájmy prakticky všech vlastníků chat v této oblasti, nadto
vymezení lokality P2-S ničím nepřispěje k rozvoji oblasti - takové jednání nemůže požívat jakékoli
právní ochrany a minimálně moji klienti se budou uvedenému důsledně bránit, včetně soudního
napadení, pokud OU Jankovice nezmění svůj záměr s lokalitou P2-S, což tímto v dostatečném
předstihu a opakovaně sdělují.
Jak bylo uvedeno v minulém podání, OZ Jankovice schválilo prodej části pozemku 305/12 pouze s
podmínkou, že hřiště bude přesunuto na jinou část pozemku 305/12 (je to uvedeno prokazatelně i v
usnesení OZ) - žádná další tzv. „náhradní“ plocha ani nebyla určena - neplyne z návrhu územního
plánu.
Žádám, abych byl řádně informován o termínu veřejného projednání územního plánu'(dle § 52
stavebního zákona).
Vyhodnocení:
Připomínka podaná v rámci společného jednání byla zopakována jako námitka pro jednání veřejné. Na
základě jednání obce s JUDr. Holasem bylo dosaženo shody v tom smyslu, že plocha přestavby P2-S
byla z návrhu vyřazena a lokalita byla zařazena do plochy veřejného prostranství. S tímto řešením byl
vyjádřen souhlas ze strany připomínkujícího.
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Připomínky k návrhu ÚP JANKOVICE – opakované VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ (2018)
VODOVODY A KANALIZACE a.s., Teplého 2014, Pardubice
Předložený územní plán řeší plochy a podmínky jejich využití pro další rozvoj obce Jankovice a
místních částí Kozašice a Seník.
Jedná se o rozsah:
Jankovice zastavitelné plochy označení Z(1-3)-J
Kozašice zastavitelné plochy Z(1-5)-K
Seník
zastavitelné plochy označené Z(2-5)-S
plochy přestavby označené P(1,5)-S
plochy rekreace označené Z1-S, P(3,4,6,7)-S
Napojení rozvojových ploch na vodovod je uvažováno rozšířením sítě veřejného vodovodu.
K řešenému rozsahu sdělujeme následující:
1. Veřejný vodovod v obci a místních částech je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice a.s.
Soustavný kanalizační systém a ČOV v obci ani místních částech není. Odkanalizování splaškových
vod obcí Jankovice, Kozašice a Seník je uvažováno přes stávající kanalizační systém obce Škudly a
likvidace odpadních vod na ČOV Přelouč, kde je pro připojení řešených obcí vytvořena kapacita.
2. Pro rozvojovou lokalitu označenou Z1-J požadujeme zpracování územní studie s řešením návrhu
zásobení lokality pitnou vodou. Před dokončením územní studie VAK řešení odsouhlasí a nadále se
stane závazným pro další využití území.
3. Možnost napojení rozvojových ploch na vodovodní síť
a) Jankovice Z1-J, Z2-J plochy lze napojit
Z3-J
vodovod není v dosahu
b) Kozašice Z(1-5)-K plochy lze napojit
c) Seník
V obci Seník se provozní tlak ve vodovodní síti pohybuje v úrovni cca 4,5 atm. Součástí PD pro
napojení nových lokalit a nemovitostí na vodovod pro veřejnou potřebu bude návrh opatření pro
zajištění dostatečného tlaku v jednotlivých odběrných místech. Bez tohoto opatření nelze další
nemovitosti na vodovod napojovat.
Z2-S, P(5-6)-S
plochy jsou v dosahu vodovodu
Z(1,3-5)-S, P(1,3,4,7)-S plochy nejsou v dosahu vodovodu
4. Budou respektovány trasy stávajících a nově budovaných tras vodovodů a kanalizací včetně jejich
ochranných pásem v rozsahu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném
znění. Informace chybí v odd. Ochranná pásma dokumentu Odůvodnění.
5. v ÚP, odd.3.1 Urbanistická koncepce chybí plocha označená Z5-S, která je uvedena v odd. 3.2
Vymezení ploch. Plocha Z5-S je vyznačena i v příloze Hlavní výkres, Koordinační výkres.
Vyhodnocení:
Lokalita Z1-J je momentálně ve vlastnictví jednoho majitele, který již na území svůj záměr realizoval.
Další zástavbu neplánuje. Z tohoto důvodu není požadována studie jako podmínka pro rozhodování
v tomto místě. V případě potřeby lze na základě rozhodnutí obce odsouhlasit pořízení studie i bez
podmínky jejího pořízení v rámci územního plánu.
Napojení lokalit na vodovod je řešen v textové části územního plánu – v případě nemožnosti napojení
nových nemovitostí na vodovod budou tyto řešeny individuálně.
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Připomínky k návrhu ÚP JANKOVICE – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
24.4.2019
VODOVODY A KANALIZACE a.s., Teplého 2014, Pardubice
Jankovice, opakovaný návrh územního plánu : námitka, připomínky
Předložený územní plán řeší plochy a podmínky jejich využití pro další rozvoj obce Jankovice
a místních částí Kozašice a Seník.
Jedná se o rozsah:
Jankovice
zastavitelné plochy (VO)
označené Z(l-5)-J
občanská vybav, (hřiště)
označena Z6-J
Kozašice
zastavitelné plochy (VO)
označené Z(l-5)-K
Seník
zastavitelné plochy (VO)
označené Z(2-5)-S
plochy přestavby (VO)
označené P(l,5)-S
plochy rekreace
označené Z(l,5)-S, P(3,4,6,7)-S
Napojení rozvojových ploch na vodovod je uvažováno rozšířením sítě veřejného vodovodu.
K řešenému rozsahu sdělujeme následující:
1.Veřejný vodovod v obci a místních částech je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
2.Soustavný kanalizační systém a ČOV v obci ani místních částech v současné době není.
Odkanalizování obcí Jankovice, Kozašice a Seník je uvažováno jako oddílné - kombinace
gravitační kanalizace s přečerpáváním splaškových vod do stávající kanalizace v obci Škudly.
Dále budou odpadní vody dopraveny k likvidaci na ČOV Přelouč, kde je pro připojení
řešených obcí vytvořena kapacita. Objekty odlehlé či gravitačně neodkanalizovatelné budou
na veřejnou kanalizaci napojeny s přečerpáváním přes domovní čerpací šachty.
Dešťové vody z obcí budou likvidovány mimo systém veřejné kanalizace.
3. Trasy nových vodovodů a kanalizací budou umísťovány do pozemků veřejně přístupných a
nezaplocených.
4. Pro využití rozvojové lokality označené Z1-J požadujeme zpracování územní studie s
řešením návrhu zásobení lokality pitnou vodou a odkanalizování. Před dokončením územní
studie plochy Z1-J a plochy Z4-J VAK řešení odsouhlasí a nadále se stane závazným pro
další využití území.
5. V území je umístěn zásobní vodovodní řad nadmístního charakteru a zasahuje plochy:
Z1-J litinové potrubí DN 300, DN250, DNI50
Z2-J litinové potrubí DN250
Z3-K litinové potrubí DN250
6.Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu v lokalitě není vodovodem
požárním, odběr vody pro požární zásahy z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplňkový.
7. Možnost napojení rozvojových ploch na vodovodní síť
a) Jankovice Z(l-4) -J, Z6-J
plochy lze napojit
Z5-J
vodovod není v dosahu
b) Kozašice Z(l-5)-K
plochy lze napojit
c) Seník
V obci Seník se provozní tlak ve vodovodní síti pohybuje v úrovni cca 4,5 atm. Součástí PD
pro napojení lokalit a nemovitostí na vodovod pro veřejnou potřebu bude návrh opatření pro
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zajištění dostatečného tlaku v jednotlivých nových odběrných místech. Bez tohoto opatření
nelze další nemovitosti na vodovod napojovat.
Z2-S, P(5-6)-S
plochy jsou v dosahu vodovodu
Z( 1,3-5)-S, P( 1,3,4,7)-S
plochy nejsou v dosahu vodovodu
8. Budou respektovány trasy stávajících a nově budovaných tras vodovodů a kanalizací
včetně jejich ochranných pásem v rozsahu dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích v platném znění.
Další připomínky nemáme. S pozdravem Ing. Pavel Janoušek
Vyhodnocení:
Lokalita Z1-J je momentálně ve vlastnictví jednoho majitele, který již na území svůj záměr
realizoval. Trasy nových vodovodů a kanalizací budou umísťovány do pozemků veřejně
přístupných a nezaplocených v souladu s požadavky VaK. Z tohoto důvodu není požadována
studie jako podmínka pro rozhodování v tomto místě. V případě potřeby lze na základě
rozhodnutí obce odsouhlasit pořízení studie i bez podmínky jejího pořízení v rámci územního
plánu.
Napojení lokalit na vodovod je řešen v textové části územního plánu, v případě nemožnosti
napojení nových nemovitostí na vodovod budou tyto řešeny individuálně.

Připomínky k návrhu ÚP JANKOVICE – OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
24.4.2019
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96
V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet,
s.r.o.:
• vysokotlaké plynovody,
• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu,
• středotlaké plynovody a přípojky.
K opakovanému návrhu územního plánu Jankovice nemáme žádné námitky.
Pozn.: Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí
GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Vyhodnocení:
Nemá vliv na obsah ÚP Jankovice. Plynárenská zařízení jsou zakreslena v koordinačním
výkrese.
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17.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

- textová část odůvodnění územního plánu ……………………obsahuje 83 stran
- grafická část:
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4a
B2.4b

koordinační výkres
výkres širších vztahů
výkres předpokládaných záborů půd. fondu
výkres koncepce technické infrastruktury
– vodní hospodářství
výkres koncepce technické infrastruktury
– energetika, telekomunikace

1 : 5 000
1 :50 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Výkresová část je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list
pro každý uvedený výkres.

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

…………………………………..
razítko obce

……………………….….
Mgr. Petr Hammerlindl
starosta obce Jankovice
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