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ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČISTĚVES 
 

 

Úvod  -  pojmy využívané v textové části Územního plánu Čistěves 

 

Textová část územního plánu Čistěves a Odůvodnění používají pojmy stavené zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 

zastavitelná plocha  je plocha vymezená k zastavění v územním plánu - vně hranice zastavěného 
území či na volných pozemcích v rámci zastavěného území; 

nezastav ěné území  je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného 
území nebo zastavitelných ploch; 

plocha  je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená územním plánem 
s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

koridor   je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební 
povahy, nebo pro vedení prvku SES; 

veřejnou infrastrukturou  se rozumí pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. 
technické infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných 
prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu; 

veřejně prosp ěšnou stavbou  je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 
území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním 
plánem); 

veřejně prosp ěšným opat řením  je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území 
a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané 
územně plánovací dokumentaci; 

asanací  je opatření vedoucí k ozdravění území 

Dále územní plán  pracuje s pojmy: 

stabilizované území  je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu 
územního plánu;   

územní systém ekologické stability  (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení 
ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo 
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími 
skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek;  
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seznam použitých zkratek 
BPEJ   - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO    - civilní ochrana  
ČEZ   - České energetické závody, a.s. 
ČOV   - čistírna odpadních vod 
ČSN   - česká státní norma 
ČSÚ   - Český statistický úřad 
DÚR - dokumentace pro vydání   územního   rozhodnutí 
EVL   - evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 
KPÚ   - komplexní pozemkové úpravy 
k.ú.   - katastrální území 
LBC, RBC - lokální, regionální biocentrum 
LBK, RBK, NRBK  - lokální, regionální, nadregionální   biokoridor 
MZe   - Ministerstvo zemědělství ČR 
NN, VN, VVN, ZVN   - nízké, vysoké, velmi vysoké, zvláště vysoké napětí 
OP   - ochranné pásmo 
ORP   - obec s rozšířenou působností 
OŽP   - odbor životního prostředí 
PRVKUK  - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR ČR  - Politika územního rozvoje České republiky (2008) 
RD   - rodinný dům 
ř.ú.   - řešené území 
SAS   - státní archeologický seznam 
SDH   - sbor dobrovolných hasičů 
STL, VTL, VVTL - středotlaký, vysokotlaký, velmi vysokotlaký (plynovod) 
TKO   - tuhý komunální odpad 
TS - elektrická transformační stanice 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚP   - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚSES, SES - územní systém ekologické stability 
VAK   - vodovody a kanalizace 
VKP   - významný krajinný prvek  
VUSS - Vojenská  ubytovací a stavební   správa 
ZPF   - zemědělský půdní fond 
ZÚR   - Zásady územního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Čistěves 

 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
 

21
 

a)  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, resp. 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ 

 
Zastupitelstvo obce Čistěves rozhodlo na svém zasedání dne 16.2.2009 v souladu s ustanovením § 
44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen: stavební zákon) o pořízení územního plánu pro území své obce. Zároveň určilo zastupitele, 
starostku paní ing. A Ludvovou pro spolupráci s pořizovatelem - odborem hlavního architekta 
Magistrátu města Hradec Králové (dále jen MM HK OHA) při pořizování Územního plánu Čistěves. 
Dopisem ze dne 16.2.2009 požádala Obec Čistěves MM HK OHA o pořízení Územního plánu 
Čistěves.  
Z důvodů personálních změn po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010, na základě usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce Čistěves č. 7/2011 ze dne 30.5.2011, byla pro spolupráci s 
pořizovatelem nově určena paní Bc. Lucie Virglová, místostarostka obce Čistěves. 

Návrh zadání UP Čistěves zpracoval pořizovatel Iva Jandová, oddělení územního plánování odboru 
hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce 
Čistěves paní  Bc. Lucií Virglovou, místostarostkou obce. Návrh zadání byl projednán v souladu s § 
47 odst. 2 stavebního zákona, dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu  byl návrh 
zadání zaslán dopisem ze dne 4.1.2012. Oznámení o projednávání návrhu zadání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Magistrátu města Hradec Králové a na úřední desce Obce Čistěves od 5.1.2012 do 
7.2.2012. Zadání UP Čistěves bylo dne 10.4.2012 usnesením č. 7/2012 Zastupitelstva obce Čistěves 
schváleno.  
Ze stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, 
posuzování vlivů na životní prostředí, ze dne 31.1.2012 vyplývá, že je nutno UP Čistěves posoudit 
z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů. Dne 3.8.2012 projektant 
předložil pořizovateli předběžný návrh ÚP Čistěves, který neobsahuje vymezení nových 
zastavitelných ploch pro sport, (hřiště, dětské hřiště) a občanskou vybavenost vč. sportovního zázemí, 
technickou infrastrukturu ani ploch pro výrobu. Z toho důvodu Magistrát města Hradec Králové 
předložil předběžný návrh UP Čistěves a požádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor 
životního prostředí a zemědělství, posuzování vlivů na životní prostředí dopisem ze dne 6.7.2012 o 
přehodnocení stanoviska s ohledem na skutečnost, že nejsou naplněny důvody, které vedly 
k požadavku na zpracování posouzení Územního plánu Čistěves z hlediska vlivů na životní prostředí. 
Na základě uvedených skutečností Krajský úřad KK nepožaduje UP Čistěves posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů. 

Na základě schváleného zadání zpracoval projektový ateliér REGIO, s. r. o. Hořická 50, 500 02 
Hradec Králové, v souladu s § 50 odst.1 a § 188 odst. 3 stavebního zákona v souladu s přílohou č.7 
vyhlášky návrh územního plánu Čistěves. Projednání návrhu územního plánu Čistěves oznámil 
pořizovatel podle § 50 stavebního zákona dopisem ze dne 20.9.2012 dotčeným orgánům, obci 
Čistěves, sousedním obcím a krajskému úřadu. Společné jednání se konalo 30. října 2012 v 10.30 
hodin na Magistrátu města Hradec Králové. 

1.1.2013 vstoupila v platnost novela stavebního zákona, z toho důvodu v souladu s ustanovením 
§ 50 odst. 3 stavebního zákona a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) Magistrát města Hradec Králové doručil návrh územního 
plánu Čistěves veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Čistěves od 
17.1.2013 do 2.2.2013 a na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové od 17.1.2013 do 
4.2.2013. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny u pořizovatele žádné připomínky 

Ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona posoudil návrh územního plánu krajský úřad a sdělil své 
stanovisko 10.dubna 2013 
Ve smyslu § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání a zajistil úpravu návrhu UP Čistěves.  Na základě těchto výsledků byl návrh UP Čistěves 
upraven. 
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona bylo zahájeno řízení o vydání UP Čistěves, které 
bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Čistěves dopisem ze 
dne 28.5.2013 a veřejnosti veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Čistěves 
dne 28.5.2013 a na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové. Vyhláškou byla veřejnost zároveň 
upozorněna na možnost podávat k projednané územně plánovací dokumentaci námitky a připomínky. 
O upraveném a posouzeném návrhu UP Čistěves se konalo ve středu 17.7.2013 v 17.00 hodin na 
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obecním úřadě v Čistěvesi veřejné projednání. Při veřejném projednání, ani ve stanoveném termínu 
do 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky ze stran 
veřejnosti, proto nebylo třeba zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnotit připomínky a tyto 
návrhy nebyly doručeny v souladu s ustanovením § 53  odst.1 stavebního zákona dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu. Veřejné projednání se konalo v souladu s § 22 stavebního zákona a o průběhu 
veřejného projednání provedl pořizovatel písemný záznam.  Bylo konstatováno, že po dopracování 
odůvodnění bude možno předložit zastupitelstvu obce územní plán k jeho vydání formou opatření 
obecné povahy. 
Vzhledem k tomu, že nebylo třeba v souladu s ustanovením § 53  odst.1 stavebního zákona doručit 
dotčeným orgánům návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, doplnil 
pořizovatel odůvodnění a vzhledem, k tomu, že nedošlo podstatným úpravám, připravil pořizovatel 
návrh na vydání UP Čistěves formou opatření obecné povahy. 
Veškeré doklady o pořizování územního plánu budou uloženy v dokladové části UP Čistěves, která 
bude v souladu s § 165 stavebního zákona uložena u obce Čistěves. 

 
Veškeré kroky při zpracování, pořizování a projednávání územního plánu probíhaly v souladu se 
stavebním zákonem – viz.. kapitola  a. „Postup při pořízení územního plánu“. 
Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že UP Čistěves je zpracován v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

 

 

b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, 
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Soulad s politikou územního rozvoje  

PÚR ČR 2008 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009.  

Dle tohoto dokumentu správní obvod ORP Hradec Králové  spadá do rozvojové oblasti OB4 Hradec 
Králové/Pardubice. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce 
Králové a Pardubic. Jedná se o silnou dvojjadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 
činností, z nichž značná část má mezinárodní význam.  

V řešeném území se nachází koridor kapacitní komunikace R 35  vymezený v úseku Úlibice – 
Hradec Králové. Územním plánem je pro trasu budoucí kapacitní komunikace vymezen návrhový 
koridor (koridor silnice R35 v ZÚR označený DS2 v sobě zahrnuje i koridor vymezený v ZÚR DS53 
II/635 – v úseku Hořice – Hradec Králové (Dohalice) Sadová, Dohalice, Čistěves). 

Řešení Územního plánu Čistěves odráží republikové priority stanovené PÚR ČR 2008, zejména: 
 
-  územní plán bude nástrojem k ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

území, k vyváženému uplatnění jejich zájmů (čl. 14 PÚR); 
-  vymezením širšího spektra možností využití ploch stabilizovaných a zastavitelných vytváří ÚP 

předpoklad pro proporcionální rozvoj území zejména s ohledem na umožnění podnikání ve 
venkovském prostoru.  Vytvořeny jsou tak obecné předpoklady pro rozvíjení sociální soudržnosti 
obyvatelstva (čl. 15, 16 PÚR);  

-  územní plán vytváří podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability, zajišťuje uplatnění ekologických funkcí krajiny při současné podpoře její rozmanitosti a 
ochraně krajinného rázu (čl. 20 PÚR ) ; 

-  v rámci stanovených podmínek využití území vytváří územní plán prostředí pro úspěšný rozvoj 
různých forem rekreace a cestovního ruchu v řešeném území, zejména s důrazem na celoroční 
využívání venkovského území (čl.22 PÚR ); 

-  řešením dopravní a technické infrastruktury územní plán vytváří předpoklady pro zlepšení 
dostupnosti území, zkvalitnění infrastruktury, propojení sídel a celkovou prostupnost území (čl. 23 
PÚR); vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti dopravy a rozvoj environmentálně šetrných 
forem dopravy (č. 24 PÚR); 
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-  návrhem opatření územní plán vytváří podmínky pro ochranu obyvatelstva před potencionálními 
riziky a pro minimalizaci škod, navržena jsou opatření pro zadržení vody v krajině  (čl. 25 PÚR); 
zastavitelné plochy v záplavovém území nejsou vymezovány; 

-  koordinované dopravní řešení v zájmovém území vytváří podmínky pro zkvalitnění dostupnosti 
regionálních center (čl. 27, 29 PÚR); 

-  návrhem technické infrastruktury sleduje územní plán vytváření podmínek pro zkvalitnění 
životního prostředí (čl. 30 PÚR ); 

 

Soulad s nad řazenou územn ě plánovací dokumentací, požadavky vyplývající ze ši rších vztah ů  

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje byly vydány Usnesením zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje ZK/22/1564/2011 ze dne 8. 9. 2011, z pořízených ZÚR KHk se v ÚP 
Čistěves odrážejí následující body: 

-  je vymezen koridor rychlostní komunikaci R35 včetně přeložek na stávající silnici I/35 
s výstavbou silnice R 35 souvisejících, přičemž jeho vymezení je koordinováno s dokumentacemi 
navazujících obcí (viz. níže); 

-  jsou  vymezeny prvky systému ekologické stability regionálního charakteru; 

Dokumentace je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, zejména: 

- jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených 
rozvojových oblastí a rozvojových os; 

- jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu 
- jsou vytvořeny podmínky pro zajištění kvalitního bydlení 
- jsou vytvořeny podmínky pro zachování potenciálu zemědělství a lesního 
- hospodářství 
- jsou vytvořeny podmínky pro ochranu území prvků územního systému ekologické stability  

regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny 
- jsou vytvořeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území kraje a další: 

Územním plánem byly respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů vyplývající 
ze zásad územního rozvoje KHK na životní prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010). 

 
ÚP Čistěves je  koordinován s navazujícími ÚPD okolních obcí. Větší část sousedních obcí má 
zhotovený nový ÚP (Sadová, Máslojedy, Všestary a Dohalice), obec Sovětice má „starší“ ÚPO a obec 
Benátky je bez jakékoliv ÚPD.  

ÚP Všestary – je zajištěna koordinace ve vymezení návrhového koridoru silnice R35 a prvků systému 
ekologické stability lokálního charakteru, rovněž je zajištěna návaznost navrženého koridoru pro 
revitalizační opatření v krajině; 

ÚP Máslojedy – zajištěna koordinace navrženého RBC 983; 

ÚP Dohalice -  zajištěna koordinace ve vymezení návrhového koridoru silnice R35; 

ÚP Sadová – ÚP vzájemně koordinovány; 

ÚPO Sovětice - zajištěna koordinace ve vymezení navrženého RBK 1258 a návrhového koridoru 
silnice R35 v rámci Změny č. 1 ÚPO Sovětice, chybí však vymezení prvků ZÚR regionálního významu 
dle aktuální verze ZÚR – nutno řešit v rámci ÚP Sovětice; Navržené propojení cestní sítě je 
koordinováno v rámci jednání samospráv obou obcí, rovněž je nutno zapracovat do nového ÚP 
Sovětice. 
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁN OVÁNÍ 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní 
složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. 
Koncepce řešení územního plánu se ve své podstatě zaměřuje na dva základní požadavky a to 
minimalizovat příčiny negativních vlivů na kvalitu života v řešeném území a napomoci rozvoji 
hodnotných prvků v území. Návrhem nových zastavitelných ploch se respektuje urbanistická 
koncepce sídla a chrání přírodní charakter kvalitních prvků v území. Tím jsou stanoveny zásady 
využívání území (zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití), zásady prostorového řešení 
dalšího rozvoje sídla a zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek. Realizace záměrů obsažených v 
územním plánu musí probíhat ve vzájemné provázanosti, tj. rozvoj obytné zástavby v souladu s 
rozvojem technické infrastruktury. 
Uplatňování ÚP negativně neovlivní přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty. Realizací záměrů obsažených v ÚP Čistěves nedojde ke 
střetům se zájmy ochrany přírody, k ohrožení atraktivity bydlení ani případné rekreační funkce území.  
Předpokládaný zábor zemědělské půdy zemědělských pozemků neohrozí zájmy hospodaření na 
zemědělské půdě.  
Návrh ÚP Čistěves je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a § 19 stavebního 
zákona. 

 

d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE  STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

 
V procesu pořizování územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních 
předpisů dotčené orgány. Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, 
vydávají dotčené orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy 
vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený 
orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě 
zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 
V souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona bylo projednání návrhu UP Čistěves oznámeno 
jednotlivě všem dotčeným orgánům, jichž se řešení územního plánu týká. Bylo obesláno 15 dotčených 
orgánů a krajský úřad. V zákonné lhůtě nezaslalo ke společnému jednání konanému dne 30.října 
2012 na Magistrátu města Hradec Králové své stanovisko 5 dotčených orgánů.  
Stanoviska s připomínkami 
Požadavek VUSS Pardubice: respektovat ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení (jev 
82) a ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku (jev103) –  upraveno v textové části,  

Další připomínky nebyly v průběhu projednání návrhu UP ze strany dotčených orgánů uplatněny,  
 
V  souladu s ustanovením § 51 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zajistil úpravu návrhu UP Čistěves. Před zahájením 
řízení o vydání územního plánu byl návrh UP Čistěves upraven. UP Čistěves byl upraven na základě 
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

 
Při pořizování územního plánu nebyly řešeny žádné rozpory ve smyslu ustanovení § 4, odst. 8 
stavebního zákona a ustanovení § 136, odst. 6 správního řádu. 
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e) VYHODNOCENÍ  SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

Dne 10. 4. 2012 bylo usnesením č. 7/2012 zastupitelstva obce Čistěves schváleno zadání Územního 
plánu Čistěves. Toto zadání je návrhem územního plánu respektováno – viz přehled dále (uspořádání 
se vztahuje k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání); odůvodněny jsou zejména ty prvky 
územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v zadání.  
 
ad   A.   podrobně viz. kap. b) Odůvodnění    

ad B. Jsou respektovány limity využití území, respektovány záměry dopravní infrastruktury, jsou 
zohledněny silné stránky územních podmínek a příležitosti, ÚP vytváří územní podmínky pro 
řešení slabých stránek a hrozeb, na úrovni podrobnosti a možností ÚP jsou řešeny 
vyjmenované problémy vyplývající z ÚAP;   

ad C.    S ohledem na předcházející ÚPD a polohu obce v rozvojové oblasti byly vymezeny plochy pro 
rozvoj venkovského bydlení. Dále je navrženo v severní části ř.ú. plocha obnovené polní cesty 
a místní komunikace. Ostatní funkce bude možno uspokojit v rámci přípustného využití 
stabilizovaných i zastavitelných ploch. Zastavěné území bylo zakresleno k datu 6.3..2012, 
s ohledem na změnu PRVKÚC je i nadále uvažováno s individuálním řešení čištění odpadních 
vod (viz. kap. g.3.3);  

ad D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území byly řešeny stabilizací funkce 
venkovského bydlení včetně vymezení dvou zastavitelných ploch, které umožňuje i 
umisťování škály staveb a zařízení nekonfliktních k funkci bydlení. Za účelem posílení 
venkovského charakteru sídla byly stanoveny podrobnější podmínky prostorového uspořádání 
a ochrany krajinného rázu. Je řešena koncepce krajiny, v nezastavěném území je ÚP a 
návrhem posílena přírodní funkce krajiny. Je řešena problematika protierozní ochrany území a 
revitalizací. V průběhu zpracování nevyplynula potřeba stanovení etapizace výstavby. V ÚP 
nejsou vymezovány plochy umožňující realizaci FVE, realizace FVE pouze v zastavěném 
území a zastavitelných plochách a to pouze jako součást budov, tedy na střechách objektů.  

ad E.  ÚP jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury. V podrobnosti 
ÚPD nejsou vyznačeny body napojení zastavitelných ploch na dopravní a technickou 
infrastrukturu. S ohledem na současnou situaci území je i nadále navržen individuální způsob 
odstraňování odpadních vod. Pro lokality Z1 a Z2 je předepsána územní studie. Dále nejsou 
stanovena ochranná pásma u nových plynárenských a elektroenergetických zařízení, jejich 
rozsah vyplývá z platných předpisů. Nebyly vymezeny speciální plochy pro možnost realizace 
občanského vybavení, tyto objekty je možno umisťovat v jiných funkčních plochách v rámci 
přípustného využití a konkrétně v rámci podmíněně přípustného využití stabilizované plochy 
VL a v rámci územní studie pro lokalitu Z2. V rámci zastavitelné plochy Z2 byla stanovena 
podmínka min. rozsahu veřejného prostranství. 

ad F.    Požadavky na ochranu hodnot jsou respektovány a dále nad rámec zadání doplněny; 

ad G.  Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou návrhem konkretizovány na  
základě požadavků ZÚR KHk. 

ad H.   Požadavky ochrany obyvatelstva byly zapracovány ve smyslu § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. 
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro ochranu ploch určených pro obranu státu. 
Předpokládaný zábor ZPF je zdůvodněn v kap. h) odůvodnění; 

ad I.    Koridor silnice R35 je řešen v souladu s požadavkem nadřazené ÚPD. Pro zastavitelné plochy 
jsou s ohledem na polohu v rámci KPZ stanoveny podrobnější  podmínky využití, resp. 
podmínky zpracování územních studií.  Je řešena ochrana místní památky v souvislosti 
s vymezením ploch pro bydlení. Nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy pro občanské 
vybavení a sport. Zastavitelná plocha VL, která vbyla obsažena  předchozí ÚPD nebyla ÚP 
převzata z důvodu neexistence potřeby vymezení takové plochy. Jsou řešena revitalizační 
opatření. Jsou upřesněny prvky ÚSES, je řešena koncepce rozvoje krajiny. Jsou chráněny 
bodové prvky památek a pomníčků, které se váží k významné historické události r.1866, 
nejsou však s ohledem na jejich velikost a polohu ve volné krajině zahrnuty do ploch PV.  

ad J.     Rozvoj obce byl stanoven s ohledem na polohu v rámci rozvojové oblasti OB4.  
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ad K.  S ohledem na rozsah zastavitelných ploch Z1 a Z2 byly pro tyto plochy stanoveny podmínky 
zpracování územní studie.  

ad L.  V průběhu zpracování návrhu ÚP nevyvstala potřeba stanovit povinnost zpracování regulačního 
plánu.  

ad M.   ÚP nebyl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území není proto součástí kap.I. odůvodnění ÚP.  

ad N.   Nevyvstala potřeba řešení variant a tedy ani zpracování konceptu ÚP.  

ad O.  Jedná se o formální požadavky na kompletnost dokumentace; tyto jsou splněny. 

Grafická vyjádření obsahu územního plánu, členění řešeného území na plochy s rozdílným způsobem 
využití, názvosloví a indexy pro označení ploch, veřejně prospěšných staveb a opatření a označování  
dalších prvků řešení vycházejí z metodiky MINIS, jejíž uplatnění vyžaduje Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje jako jednu z podmínek poskytování dotací na ÚPD obcí, vymezení 
jednotlivých funkčních ploch je odůvodněno. 

 

 

f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU 
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  

 

f 1)  ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH  PLOCH 

 

f.1.1) Vymezení a charakteristika řešeného území  
Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Čistěves (kód obce 569933), které 
se shodné s katastrálním územím Čistěves (kód 624012) o rozloze 259 hektarů. Obcí s rozšířenou 
působností i pověřeným obecním úřadem je pro obec Čistěves Hradec Králové, územně je Čistěves 
součástí okresu Hradec Králové v rámci Královéhradeckého kraje. Obec Čistěves leží cca 13 km 
severozápadně od krajského centra Hradce Králové v nadmořské výšce 280 m n. m. 

Obec je součástí Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, který byl založen v roce 2002 jako 
dobrovolný svazek obcí. 

Obec Čistěves se nachází necelé 2 km severovýchodně od důležitého dopravního tahu silnice I/35, 
která životní prostředí v obci ovlivňuje nevýznamně (hluk). Územím obce neprochází železniční trať, 
nejbližší železniční zastávka je v 3 km vzdálené Sadové.  

Při celkovém počtu 157 obyvatel (údaj k 1. 1. 2011) a katastrální výměře 259 ha dosahuje Čistěves 
hustoty obyvatelstva pouze 60,6 obyvatel.km-2. Průměrná hustota osídlení ve správním obvodu obce                
s rozšířenou působností Hradec Králové činí 115 obyvatel.km-2, v Královéhradeckém kraji je 117 
obyvatel.km-2, celorepublikový průměr je činí 133 obyvatel.km-2. Srovnání s těmito údaji dokládá 
relativně vyšší podíl extravilánové složky na rozloze Čistěvsi (viz struktura využití pozemků).  
 
Vývoj po čtu obyvatel 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Čist ěves 188 175 200 113 128 121 115 103 107 157 

 

Ke dni  Sčítání LBD v roce 2001 měla Čistěves 107 obyvatel, resp. k 1.1. 2011 pak již 157. Časová 
řada signalizuje pozvolný nárůst obyvatel až do roku 1930, resp. populační propad po II. světové 
válce a strmý nárůst po roce 2001 do současnosti. Úbytek mezi roky 1961 - 1991 činil 20 % výchozího 
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stavu (pokles o 25 obyvatel), nárůst obyvatel v časovém úseku r. 2001 - 2011 46% (o 54 obyvatel). 
Tuto tendenci je nutno i nadále podporovat.  

K r. 2001 (Sčítání LBD – v době zpracování návrhu ÚP nebyly k dispozici oficiální podrobné výsledky 
sčítání 2011)  žilo v Čistěvsi 107 obyvatel, z toho 52 žen a 55 mužů. Předproduktivní věkovou skupinu 
0-14 let tvořilo v roce 2001 17 osob (16%), produktivní složka ve věku 15-64 let byla zastoupena 
v počtu 72 obyvateli (67%) a poproduktivní (nad 65 let) 18 obyvateli (17%). Poproduktivní složka 
populace zde tak zůstává stále početnější než složka předproduktivní.  

Místní demografickou situaci charakterizuje také další důležitý ukazatel – průměrný věk obyvatelstva, 
který činí 37,4 let. Věkovou strukturu obce lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za 
vcelku příznivou. V celém Královéhradeckém kraji je průměrný věk 41,1 let, index stáří 111,7 a věkové 
rozvrstvení 14,4 % (0-4 let),  69,5 % (15-64 let) a 16,1 % (nad 65 let) – tedy o něco méně příznivé 
ukazatele než v Čistěvsi.  

V roce 2001 bylo z 107 obyvatel 48 ekonomicky aktivních. Míra registrované nezaměstnanosti k roku 
2001 činila pouhé 2%.  

Hospodářská činnost rok 2011 

Počet podnikatelských subjektů celkem 42 

Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 4 

Průmysl - počet podnikatelských subjektů      2 

Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 6 

Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 2 

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů 9 

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 7 

Svobodná povolání – počet subjektů 2 

Ostatní právní formy - počet subjektů 2 

Zemědělci 4 

                                                 
Vývoj po čtu dom ů 

Rok 1930 1950 1970 1991 2001 

Počet dom ů 31 30 29 32 41 

 

V Čistěvsi bylo ke dni SLBD (2001) evidováno celkem 41 domů, z toho trvale obydlených bylo 34. 
Z toho bylo 33 rodinných a 1 bytový dům. Bytů celkem k poslednímu sčítání bylo evidováno 48, z toho 
38 obydlených, 36 v rodinných domech a dva v bytových. K rekreaci sloužily 3 objekty. 

(pozn. výsledky sčítání 2011 nebyly v době zpracování návrhu k dispozici) 

Krátce z historie (zdroj webové stránky obce) 

Čistěves (původně „Čieščeves“, později „Čístěves“ nebo „Čistoves“) je poprvé písemně zmiňována již 
roku 1225, kdy ji král Přemysl Otakar I. daroval zemanům Petrovi a Benedovi. Od roku 1390 do roku 
1445 se připomínají vladykové z Čistěvsi. Od roku 1533 pak ves příslušela ke smiřickému panství. 
V písemných pramenech není Čistěvská tvrz připomínána, pravděpodobně však stávala v lese 1km 
severně od vsi směrem k Benátkám na rozhraní čistěveského a benátského katastru, kde jsou dodnes 
nepatrné stopy příkopu, který obklopoval nyní již téměř úplně rozvezené tvrziště. V polovině 18. století 
uvádí tereziánský katastr v těchto místech trať Na Hrádku. Tento název se již dnes neužívá, ale  
v blízkosti tvrziště je trať Zahradská. Za prusko-rakouské války roku 1866 zasáhla katastr obce 
jedna nejkrvavějších bitev minulého století – bitva u Hradce Králové (či též u Sadové). V územně –
správním členění přetrvávajícím de facto až do roku 1945 Čistěves spadala pod okresní hejtmanství 
Hradec Králové, kde bylo i sídlo příslušného soudního okresu (tj. zároveň i okresního soudu), 
poštovně a farnostně pak obec náležela ke Všestarům. Po znovuzavedení krajského členění v roce 
1949 byla obec přičleněna do Hradeckého kraje coby součást královehradeckého okresu. Nové 
administrativní  uspořádání z roku 1960 jí určilo příslušnost k Východočeskému kraji a okresní 
spádovost opět k Hradci Králové (ta platí dodnes).  

Místní jméno Čistěves bylo odvozeno z osobního jména Částa. Prvotně znělo Čieščě ves a 
znamenalo Částova ves. 



Územní plán Čistěves 

 
 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
 

28
 

f.1.2)  Koncepce rozvoje obce, resp. urbanistická k oncepce  
 

Obec Čistěves má velmi dobré předpoklady pro další rozvoj a to zejména polohou v dosahu krajského 
města Hradce Králové a dobrou dopravní dostupností (obcí prochází v jejím jižním cípu silnice I/35) a 
je plánováno napojení na budoucí R35 v rámci vymezeného koridoru. 

Rozvoj obytné zástavby je směřován severně v návaznosti na zastavěné území, neboť poloha a 
založená urbanistická struktura obce nenabízí mnoho možností. Oproti požadavkům v zadání jsou 
vymezeny dvě rozsáhlejší lokality, neboť s ohledem na založený charakter sídla, rozložení funkcí 
v zastavěném území a limitům využití území není možné vymezit více menších zastavitelných ploch 
na okraji zástavby. Rozsah zastavitelných ploch je přitom odůvodněný a přiměřený a to s ohledem na 
skutečnost, že se od roku 2001 do roku 2011 počet obyvatel zvýšil téměř o polovinu. Nové 
zastavitelné plochy logicky navazují na zastavěné území jak funkčně, tak z hlediska optimálního 
dopravního napojení. Za účelem zajištění vhodného podrobnějšího urbanistického řešení lokalit byla 
pro obě lokality stanovena podmínka zpracování územní studie. Zachování základních parametrů 
venkovské zástavby a zajištění kvalitní urbanistické struktury zastavitelných ploch vychází zejména ze 
skutečnosti, že se obec nachází v krajinné památkové zóně „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové 
1866“. Z předchozí ÚPD nebyla převzata zastavitelná plocha pro výrobu a to vzhledem k neexistující 
potřebě vymezení takové rozvojové plochy. Zároveň jsou rozvíjeny plochy dopravní infrastruktury 
související s účelným zastoupením funkcí v zastavěném území a zajištěním prostupnosti krajiny. 

Územním plánem je v souladu s PÚR i ZÚR vymezen koridor dopravní infrastruktury pro trasu 
budoucí rychlostní silnice R 35.   

Většina plochy zastavěného území a zastavitelných ploch byla zařazena do funkce Plochy smíšené 
obytné – venkovské – SV (Plochy bydlení dle § 4 vyhlášky 501/2010 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění). Vymezením této funkce navazuje územní plán na způsob využití 
venkovské zástavby, v rámci níž bylo bydlení integrováno s dalšími doplňkovými funkcemi. Způsob 
přípustného využití včetně podmínek prostorového uspořádání tak částečně zohledňuje i fakt, že 
Čistěves má (i přes blízkou polohu u Hradce Králové) pořád venkovský charakter zástavby. Pro 
venkovské bydlení jsou vymezeny plochy Z1 (byla obsažena v ÚPO Čistěves) a nově lokalita Z2, 
která logicky navazuje na novou zástavbu, která byla realizována v souladu s předchozí ÚPD. 

Občanská vybavenost byla vymezena pouze jako plochy stabilizované (Plochy občanského vybavení 
– veřejná infrastruktura – OV, Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení – 
OS). Plochy občanského vybavení dle § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, jsou vymezeny zejména za účelem ochrany občanského vybavení 
veřejného charakteru. Realizace zařízení občanského vybavení nejen veřejného charakteru je 
umožněna ve většině ostatních funkčních ploch, vždy v souladu s hlavním, přípustným či podmíněně 
přípustným využitím. S ohledem na skutečnost, že jsou územním plánem vymezeny dvě rozsáhlejší 
plochy pro realizaci bydlení, je nutno zajistit rezervu pro případné umístění zařízení občanského 
vybavení souvisejícího s rozvojem bydlení. To je zajištěno podmínkou prověření vymezení takové 
plochy v rámci zpracování územní studie v lokalitě Z2 a dále umožněno v rámci stanoveného 
podmíněně přípustného využití stabilizované plochy VL v návaznosti na budovu obecního úřadu. 

Další složkou řešeného území jsou plochy výrobní (Plochy výroby a skladování – lehká výroba – VL). 
Jedná se o stabilizovanou plochu lehké výroby v jižní části zastavěného území. Plochy výroby a 
skladování dle § 11 vyhlášky 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, vymezují  areály určené pro výrobní a další podnikatelské aktivity různého charakteru.  

V rámci ÚP jsou dále vymezeny plochy dopravní a plochy veřejných prostranství. Jedná se o uliční 
prostory, které plní funkci dopravní (Plochy dopravní infrastruktury – silniční – DS) a pobytovou 
(Plochy veřejných prostranství – PV). V rámci ploch PV jsou zahrnuty i plochy veřejné zeleně, kdy se 
s ohledem na jejich charakter nejevilo jako účelné je samostatně vymezovat.). Do funkce DS jsou 
zařazeny návrhové plochy ZDk1 (koridor silnice R35 v ZÚR označený DS2 v sobě zahrnuje i koridor 
vymezený v ZÚR DS53 II/635 – v úseku Hořice – Hradec Králové (Dohalice) Sadová, Dohalice, 
Čistěves), Z3 (místní komunikace zpřístupňující zemědělsky využívaný objekt mimo centrum obce) a 
Z4 (obnova cesty v krajině)  

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční – DS  (Plochy dopravní infrastruktury dle § 9  vyhlášky 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění) se vymezují 
z důvodu ochrany a rozvoje dopravního obslužného systému jakožto součásti veřejné 
vybavenosti.  
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- Plochy veřejných prostranství – PV a Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – ZV  (Plochy 
veřejných prostranství  dle § 7  vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění) se vymezují z důvodu ochrany veřejných prostorů v obci 
včetně významnějších ploch veřejné zeleně jakožto součásti veřejné vybavenosti; 

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě – TI – jedná se o stabilizovanou plochu vodárny pro 
potřeby zemědělského provozu na východním okraji řešeného území. 

Plochy zeleně – je vymezena funkce ZS z důvodu nutnosti zajištění podmínek využití oploceného 
sadu v krajině. 

Územní plán rovněž klade důraz na zachování hodnot řešeného území. Územním plánem jsou 
chráněny zejména plochy veřejné zeleně, památky místního významu a vzrostlá zeleň významně 
dotvářející charakter obce.  

Koncepce řešení krajiny:  

Územní plán rovněž usiluje o zlepšení podmínek přirozeného propojení zastavěného území a krajiny. 
Územním plánem byly vymezeny koridory pro realizaci prvků systému ekologické stability lokálního a 
regionálního charakteru. Koncepce řešení krajiny mimo vymezení prvků SES umožňuje realizaci 
interakčních prvků a krajinné zeleně, jejichž realizace přispěje ke zlepšení krajinné mozaiky okolní 
zemědělsky využívané krajiny. Zejména v rámci ploch NS jsou vytvořeny podmínky pro revitalizační 
opatření a zvýšení ekologické stability krajiny, rovněž jsou vytvořeny podmínky pro formování kulturní 
krajiny, zejména s ohledem na výskyt památek souvisejících s bitvou z roku 1866. Je řešena 
prostupnost krajiny v souvislosti s budoucí realizací. Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch 
v nezastavěném území jsou stanoveny v kap. č.6.  

Odůvodn ění vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně posp ěšných opat ření 

Návrh veřejně prospěšných  staveb a opatření v ÚP Čistěves vyplynul z nadřazené územně plánovací 
dokumentace. Ze ZÚR KHk byly do ÚP zapracovány následující VPS a VPO: 

• VD1 –  dopravní infrastruktura – koridor rychlostní komunikace R 35 v úseku Úlibice –               
Hradec Králové včetně přeložek na stávající silnici I/35 s výstavbou silnice R 35 
souvisejících, převzato z PÚR ČR 2008, resp. ZÚR KHk (v ZÚR pod označením 
DS2 a DS53) 

• VU1 –  založení prvků systému ekologické stability  - regionální biokoridor  RBK 1258  

• VU2 – založení prvků systému ekologické stability  - regionální biocentrum  RBC 983 Svíb 

V souladu s požadavkem ŘSD nebyla vymezena VPS silnice R35 pro předkupní právo. Z rozvoje  
obce nevyplynula potřeba vymezení VPS s předkupním právem. 

  

 

f.1.3) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a pot řeby nových 
zastavitelných ploch  
 

Návrh zastavitelných ploch vychází ze založené urbanistické struktury obce, z prostorových podmínek 
a limitů využití území a ze současných rozvojových potřeb obce. Vodítkem návrhu byl i předchozí 
ÚPO Čistěves, jehož koncepce se významnou měrou odráží v současném ÚP. Dále jsou zohledněny 
požadavky nadřazených dokumentů (PÚR ČR 2008, ZÚR KHk) na vymezení a převzetí ploch 
nadřazené dopravní infrastruktury a prvků ÚSES.  
 
Bydlení – rozbor pot řeby rozvojových lokalit a její odraz ve vymezení za stavitelných ploch.  

S ohledem na polohu obce v dosahu krajského města, dobrému dopravnímu napojení a o i na 
plánovanou R35 se dá předpokládat pokračující růst počtu obyvatel, Mezi lety 2001 a 2011 přibylo 
v obci cca 50 obyvatel. V obci stavěli jednak obyvatelé, kteří sdíleli společnou domácnost ve stávající 
starší zástavbě, jednak obyvatelé, kteří se do Čistěvsi přistěhovali. V případě Čistěvsi nedošlo k odlivu 
obyvatel směřujících z obce do města (Hradec Králové), spíše naopak. Rostoucí trend počtu obyvatel 
se předpokládá i v souvislosti s polohou obce v rámci rozvojové oblasti. 
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Odhad potřeby výstavby RD na období cca 20 let: 

Potřeba pro realizaci RD s přihlédnutím ke stávajícímu trendu pokračování výstavby včetně 
zohlednění vlivu polohy obce v přímém dosahu Hradce Králové a polohy obce v rozvojové 
oblasti krajského a republikového významu 

100 RD 

Cca celkem 100 RD 

 

Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastavitelných ploch: 

Číslo lokality Velikost 
lokality 
(ha) 

Obsaženo 
v předchozí 
ÚPD 

Předpoklad využití (ha) * Uvažova
ný počet 
RD 

Z1  1,61 ano Komunikace, plochy pro TI – 0,15 
Bydlení – 1,14 
Jiné využití dle podmínek využití funkce*  -  0,32 

12 

Z2 3,52 ne Veřejná prostranství – 0,25 
Komunikace, plochy pro TI – 0,10  
Bydlení – 2,52 
Jiné využití dle podmínek využití funkce*  - 0,65 

25 

celkem     37 

 

* vzhledem ke skutečnosti, že plochy pro bydlení jsou vymezeny jako venkovské s příměsí obslužných funkcí, je nutno 
v zastavitelných plochách uvažovat i s realizací staveb  s jinou funkcí než bydlení (občanská vybavenost a služby, hospodářské 
usedlosti apod. – v ÚP nejsou pro občanskou vybavenost a služby vymezeny samostatné plochy, je tedy nutno tato zařízení 
situovat do ploch bydlení) – v Čistěvsi je počítáno s 20 % zastavitelné plochy. Průměrná rozloha stavebního pozemku je 
uvažovaná o velikosti 1000 m2 

V rámci zastavitelných ploch je tedy možno realizovat cca 3 7 RD (při zohlednění rozptylu velikosti 
stavebních pozemků). Jisté rezervy dále existují v podílu zastavitelných ploch, které se předpokládají 
pro jiné využití než bydlení, pokud pro tyto aktivity nebudou využity. 

Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanov ený územním plánem je pro pot řeby 
rozvoje obce (s p řihlédnutím k rozvojovým zám ěrům vyjád řeným v nad řazené územn ě 
plánovací dokumentaci (ZÚR) – poloha v rozvojové ob lasti OB4) na cca 20 let není 
nadhodnocený a odpovídá reálným podmínkám. 

 

 

f.2 OCHRANA A ROZVOJ  HODNOT ÚZEMÍ 
 
Ochrana  památek , které jsou registrované v Seznamu kulturních památek České republiky : 

ve státním seznamu nemovitých kulturních památek  jsou vedeny tyto objekty: 
 
• pomník c. k. pěšího pluku č. 49 z války roku 1866 při čp. 291 v Čistěvsi 
• pomník rakouského 8. praporu polních myslivců na jižním okraji lesa Svíb 

Obec se nachází v rámci Krajinné památkové zóny „Areál bojišt ě bitvy u Hradce Králové 1866“ 

Ochrana památek místního významu je zajiš ťována prost řednictvím územního plánu  

V obci se vyskytují tzv. památky místního významu, které dokládají způsob života, náboženské cítění 
a řemeslnou i uměleckou vyspělost mnoha minulých generací:  

• trojboký hranol na paměť poručíka F.Kracker-Drostmar 
• jehlanec na paměť hraběte C. Fincka 
• pyramida tří pruských důstojníků 
• pomník magdeburského 2. pěšího pluku 
• pomník rakouského 6. pěšího pluku 
• pyramida zřízená Komitétem pro udržování památek z války 1866 
• pomník pruského plukovníka A. von Sommerfelda 
• kříž na hrobě 17 vojínů 
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Územním plánem je ochrana a rozvoj hodnot zajištěna, promítá se jak v textové, tak grafické části 
dokumentace. Územním plánem se přemístění památkově chráněného pomníku bitvy 1866 
v souvislosti s realizací silnice R35 do vhodné lokality (leží v koridoru ZDk1). Nutno řešit 
v navazujících dokumentacích. 

Archeologické památky 

Vyhodnocení území z hlediska archeologické památkové péče 

Správní území Čistěvsi je „územím s archeologickými nálezy“ (ÚAN),  ve smyslu §22 zákona            
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a to ÚAN kategorie I podle metodiky 
zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ č. KZ97PO2OPP001 
zadaného Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - Knechtová, A. - 
Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický seznam České republiky.  

Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické 
nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem 
k přírodním podmínkám1 či dosavadnímu historickému vývoji2 tyto nálezy s vysokou pravděpodobností 
očekávat. 

Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s 
výskytem archeologického d ědictví  ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy 
(revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. 

Korelační tabulka významných databází archeologických lokalit  - „ARCHIV – ISAR“3 a „Státního 
archeologického seznamu“.4 (Data jsou řazena podle údajů Dbase „Archiv“) 

Lokalita  „Vyjád ření“  Archiv 5 SAS 

poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /455/A* pol. č. 13-22-12/26 
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /933/A*  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /934/A pol. č. 13-22-12/27 
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /934/B  
č.p. 17 pol. č. 16 pol. č. /935/A*  
mezi vsí a Svíbem pol. č. 19 pol. č. /936/A*  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /937/A  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /937/B  
pole F. Zykla pol. č. 1 pol. č. /938/A*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /939/A*  
neolit 06 pol. č. /940/A*  
neolit 07 pol. č. /941/A*  
únětická 08 pol. č. /941/B*  
popelnicová pole 09 pol. č. /941/C*  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /942/A*  
zahrada p. Šafránka pol. č. 16 pol. č. /943/A*  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /944/A*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /945/A*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /945/B*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /945/C*  
parc. č. 156/1, 157/2, 158 pol. č. 7 pol. č. /946/A*  
parc. č. 156/1, 157/2, 158 pol. č. 7 pol. č. /947/A*  
parc. č. 87, 88/1, 89/1,3, 97 pol. č. 1 pol. č. /948/A*  
parc. č. 87, 88/1, 89/1,3, 97 pol. č. 1 pol. č. /948/B*  
poloha „Prašivka“ pol. č. 1 pol. č. /949/A*  
poloha „Prašivka“ pol. č. 1 pol. č. /949/B*  
                                                      
1  Konfigurace terénu, geologické, pedologické a hydrologické poměry na území. 
2  Historické, tj. zejména písemné zmínky o území, struktura osídlení v jeho bezprostředním okolí a pod.  
3 ve správě Archeologického ústavu AV ČR Praha 
4 ve správě Národního památkového ústavu – ústřední pracoviště Praha 
5 položky označené hvězdičkou jsou lokalizovány jen rámcově na katastrální území 
6 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
7 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
8 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
9 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
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poloha „Prašivka“ pol. č. 1 pol. č. /949/C*  
neurčené pohřebiště 010 pol. č. /950/A*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /951/A*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /951/B*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /951/C*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /951/D*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /952/A*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /952/B*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /952/C*  
rozhraní katastru Benátek pol. č. 10 pol. č. /952/D*  
za č.p. 5 pol. č. 3 pol. č. /953/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /954/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /954/B*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /955/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /955/B*  
pole p. Hlavatého 011 pol. č. /956/A*  
za č.p. 5 pol. č. 3 pol. č. /957/A*  
pole za č.p. 22 pol. č. 21 pol. č. /958/A*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /959/A*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /959/B*  
pole za č.p. 22 pol. č. 21 pol. č. /960/A*  
pole p. Hlavatého 012 pol. č. /961/A*  
za č.p. 5 pol. č. 3 pol. č. /962/A*  
č.p. 9 pol. č. 4 pol. č. /963/A*  
hradištní pohřebiště 013 pol. č. /964/A*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /965/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /966/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /967/A*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /968/A*  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /969/A  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /970/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /971/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /972/A*  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /973/A  
silnice na Chlum 014 pol. č. /974/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /975/A*  
zahrada č.p.. 6 p. (Hruška) pol. č. 13 pol. č. /976/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /977/A*  
středověk 015 pol. č. /978/A*  
poloha Na Hrádku pol. č. 20 pol. č. /979/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /980/A*  
neolit 016 pol. č. /981/A*  
poloha Na Hrádku pol. č. 20 pol. č. /982/A*  
silnice na Chlum 017 pol. č. /983/A*  
silnice na Chlum 018 pol. č. /983/B*  
silnice na Chlum 019 pol. č. /983/C*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /984/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /984/B*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /985/A*  
zahrada p. Skořepy pol. č. 16 pol. č. /986/A*  
                                                      
10 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
11 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
12 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
13 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
14 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
15 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
16 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
17 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
18 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
19 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
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pole za č.p. 22 pol. č. 21 pol. č. /987/A*  
pole za č.p. 22 pol. č. 21 pol. č. /987/B*  
pole p. Hlavatého 020 pol. č. /988/A*  
neolit 021 pol. č. /989/A*  
popelnicová pole 022 pol. č. /990/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /991/A*  
lužické pohřebiště 023 pol. č. /992/A*  
neolit 024 pol. č. /993/A*  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /994/A*  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /994/B*  
neolit 025 pol. č. /995/A*  
intravilán r. 1800 026 pol. č. /1800/655/A*  
mezi vsí a Svíbem pol. č. 19 pol. č. /1866/702/A*  
zahrada č.p.. 6 p. (Hruška) pol. č. 13 pol. č. /1903/607/A*  
novověk, r. 1905 027 pol. č. /1905/812/A*  
parc. č. 67/1 pol. č. 14 pol. č. /1971/825/A*  
parc. č. 79 pol. č. 19 pol. č. /1971/835/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /1972/244/A*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /1972/244/B*  
poloha „Za branou“ pol. č. 1 pol. č. /1972/244/C*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1975/023/A*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1975/023/B*  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /1983/127/A  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /1983/127/B  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /1983/858/A  
parc. č. 112, 122 pol. č. 5 pol. č. /1983/858/B  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/306/A*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/306/B*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/306/C*  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/306/D* pol. č. 13-22-11/13 
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /1984/317/A*  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /1984/317/B*  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /1984/326/A* pol. č. 13-22-11/11 
parc. č. 156/1, 157/2, 158 pol. č. 7 pol. č. /1984/338/A*  
parc. č. 156/1, 157/2, 158 pol. č. 7 pol. č. /1984/345/A  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /1984/356/A  
parc. č. 231, 236 pol. č. 23 pol. č. /1984/356/B  
parc. č. 221/1, 222 pol. č. 9 pol. č. /1984/405/A  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/426/A  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/426/B  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/426/C  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/426/D  
mezi Svíbem a Skalkou pol. č. 10 pol. č. /1984/426/E  
mezi vsí a Svíbem pol. č. 19 pol. č. /1995/052/A*  
mezi vsí a Svíbem pol. č. 19 pol. č. /1995/052/B*  
mezi vsí a Svíbem pol. č. 19 pol. č. /1995/052/C*  
zahrada č.p. 1 pol. č. 2 pol. č. /2002/212/A  
zahrada č.p. 1 pol. č. 2 pol. č. /2002/212/B  
intravilán 028 0 pol. č.  13-22-12/20 
u křižovatky S od vsi pol. č. 14  pol. č. 13-22-12/28 
                                                      
20 pouze v rámci nelokalizovaných nálezů z katastru 
21 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
22 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
23 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
24 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
25 blíže nespecifikovaný údaj – naleziště nelze přesněji lokalizovat 
26 neurčitelný, patrně zmatečný údaj (písařská chyba) 
27 neurčitelný, patrně zmatečný údaj (písařská chyba) 
28 pouze souhrnné údaje v textu 
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Soupis naleziš ť: 
 
- na poli p. Hlavatého u mlýna: pohřebiště (kultura slezskopstěnická), keramika 
- za č.p. 5: žárový hrob (kultura slezskopstěnická) 
- pole p. Skořepy za č.p. 22: pohřebiště (kultura slezskopstěnická), nádoba s bronzovou náušnicí, 

bronzová jehlice, 2 vlčí zuby 
- parc.č. 227, 228, 231-236, 241, 242, pole v trati “U Německého rybníka“, západně od lesa Svíb, 

severně od strouhy obtékající les při jihozápadním okraji, sběr, sídliště (kultura slezskopstěnická, 
mladší doba hradištní): keramika, mazanice 

- 46 mm od východního a 183 mm od severního okraje mapy 33-68-A-b, parc.č. 67/1: sběr, sídliště 
(doba hradištní), keramika 

- 29 mm od východního a 184 mm od severního okraje mapy 33-68-A-b, parcelní č. 79: sběr, 
sídliště (pravěk), střepy 

- parc.č. 112, 122/1: sběr, sídliště (mladší doba hradištní), keramika 
- trasa silnice na Chlum, při stavbě: polykulturní sídliště (neolit, popelnicová pole, mladší doba 

hradištní), keramika, bronzové jehlice 
- pozemek p. F. Zykla: hrob skrčence s kamennou vrtanou sekerou 
- zahrada p. J. Šafránka: jáma s dílnou na broušené kamenné nástroje 
- č.p. 17: při stavbě domu: sídliště (pravěk), keramika 
- mezi Čistěvsí a lesem Svíb: při kopání hrobů č. 1866: sídliště (neolit), keramika 
- pole u trati “U Německého rybníka“, parc.č. 221/1, 222 jihovýchodně od návrší Skalka, 

severozápadně od drůbežárny, 88 mm od západního a 174 mm od jižního okraje ZM 13-22: sběr: 
polykulturní sídliště, keramika (lineární,vypíchaná) pazourky 
 

Ochrana p řírody a krajiny 

Charakteristika území 

Z geomorfologického hlediska náleží území Čistěvsi do celku Východolabská tabule, podcelku 
Chlumecká tabule a okrsku Libčanská tabule. Území leží v klimatické oblasti mírně teplé s převážně 
mírně  suchým podnebím a mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7,8  C. Průměrné roční srážky 
činí 610 mm. Geologicky patří území do Polabské tabule.  

Řešené území se nachází v průměrné nadmořské výšce  280m. 

Dle ZÚR se řešené území nachází v oblasti krajinného rázu Cidlinsko. Územním plánem jsou 
respektovány přírodní krajinné hodnoty, jsou vytvořeny předpoklady k posílení přírodní složky krajiny, 
ke zvýšení její ekologické stability a k její ochraně před erozními vlivy, 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. je v řešené území chráněno obecnou ochranou. Obecnými 
významnými krajinnými prvky v území (VKP) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. „Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, 
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“. Významné krajinné prvky je nutno 
chránit před poškozováním a ničením. V řešeném území se nenachází žádný registrovaný významný 
krajinný prvek.  Dále je nutno zabezpečit ochranu dřevin rostoucích mimo les. 

Dalším úkolem ÚP je taktéž ochrana krajinného rázu. „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodnotu“. 

V řešeném území se nenachází žádný prvek z kategorií „zvláště chráněných území přírody“ dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. V řešeném území se nachází 
jeden památný strom jasan ztepilý, kromě tohoto památného stromu se na území obce nenachází 
další zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

V řešeném území se nenachází žádná z lokalit NATURA 2000. 

Ochrana územního systému ekologické stability  

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění, zajišťuje vymezení systému 
ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně 
stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je 
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povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. Prvky SES byly do ÚP Čistěves 
zapracovány z následujících podkladů: 

ZÚR - RBC1258 a RBC 983 Svíb 

Sjednocení prvků ÚSES lokálního charakteru v rámci ORP Hradec Králové LBK1, LBC 1 a LBK 2 . 

Prvky ÚSES jsou koordinovány s navazujícími ÚPD sousedních obcí. 

 

Přehled prvk ů ÚSES (biocentra a biokoridory): 
 

RBk 
1258  Biokoridor regionálního významu protínající jižní až severní část území obce, kde se 

napojuje na RBC 983 Svíb 
RBC 
983  Svíb Biocentrum regionálního významu tvořené částí lesa Svíb 

 
LBC 1 Šust Biocentrum lokálního významu tvořené chovným rybníkem Šustem  ležící v západní části 

nezastavěného území, leží na potoku, podél něhož je vymezen LBK 1  

LBK 1  Biokoridor lokálního charakteru podél potoka jižně zástavby Čistěvsi 

LBK 2  
Biokoridor lokálního charakteru propojuje RBC 983 Svíb (část lesa Svíb na území 
Čistěvsi) s územím  obce Benátky a jeho trasa je shodná s bezejmenným tokem v 
severním cípu ř. ú.   

Prvky ÚSES regionálního charakteru mají již dnes prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti 
spočívající ve správném způsobu hospodaření (např. na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby 
dle stanoviště, na ZPF obnova květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí revitalizační 
opatření sledující m.j. doplnění břehových porostů, ochranného zatravnění, obnovu malých vodních 
nádrží či poldrů). Bude nutno realizovat zejména úseky lokálních biokoridorů a biokoridoru 
regionálního procházejících intenzivně zemědělsky využívanými pozemky. Důležité je pak zajištění 
průchodnosti systému ekologické stability v souvislosti s realizací budoucí R35. Podmínky zajištění 
průchodnosti prvků SES je stanovena v rámci podmínek využití koridoru DS – ZDk1. 

ÚSES doplňují tzv. interakční prvky - většinou jde o liniové prvky v zemědělské krajině sledující polní 
cesty, drobné vodoteče či meze, které je navrženo ozelenit. Realizace těchto prvků s významnou 
krajinotvornou funkcí nevyžaduje vzhledem k parametrům zábory zemědělské půdy, má navíc funkci 
protierozních opatření.  

U biokoridoru lokálního významu je nutné zachovat či vytvořit pás široký 20 m (luční společenstva a 
mokřady), resp. 15 m (lesní  společenstva). U  biocentra  lokálního významu  je zachovat plochu 3 ha 
(lesní, luční společenstva a mokřady) nebo alespoň stávající ploch nezmenšovat.  

 

Ochrana lesa a p ůdy 

Viz. kap. g.2). 
 

Vodní plochy a toky 

Nejdůležitějším tokem širšího okolí je potok Bystřice jako levostranný a celkově největší přítok řeky 
Cidliny. Bystřice protéká západně řešeného území sousední obcí Sovětice, kdy území obce Čistěves 
je odvodňováno právě do tohoto toku mířícími melioračními svodnicemi a drobnými  vodotečemi. 
V řešeném území se nachází chovný rybník Šust   (západní část). 

Meliorační svodnice mají charakter umělých lichoběžníkových koryt, zpevněných  převážně pouhým  
zatravněním. Svodnice svádí veškeré zachycené povrchové vody, zejména ze zemědělských ploch. 
Při nízkých stavech vykazují sníženou kvalitu vody vlivem zemědělské činnosti a značným vlivem 
koncentrací komunálních odpadních vod. 

Na bezejmenných drobných vodních tocích, melioračních svodnicích a vodních plochách v obci bude 
prováděna běžná pravidelná údržba. Dále budou sledována opatření v povodí vodních toků s cílem 
maximálního zdržení odtoku povrchových vod, zachycení přívalových dešťů, snížení kulminačních 
průtoků na vodních tocích, zřizování malých vodních ploch, mokřadů, poldrů a pod. 
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Dle vyhlášky č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků, nenáleží žádný 
z vodních toků na území obce do významných vodních toků, správce toku může tedy užívat pozemky 
související s korytem toku až do šíře 6 m od břehové čáry.  
 

Záplavové území 

V obci Čistěves není stanoveno žádné záplavové území. 

 

 

f.3) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

f.3.1)  Doprava  
Dopravní obslužnost, poloha  

V řešeném území je provozována pouze doprava silniční. Jižní částí ř. ú. prochází silnice I/35 (Liberec 
– Jičín – Hradec Králové – Olomouc), která je zároveň i nejdelší silnicí v ČR. Střed obce protínají dvě 
silnice III. třídy, konkrétně III/3258 a III/3259. Územím obce neprochází žádná železniční trať, nejbližší 
železniční zastávka na trati  041 se nachází v sousední obci Sadová (3 km SZ).  
V jihozápadní části obce je dle po řízených ZÚR KHk navržen koridor rychlostní silnice R 35 
Úlibice – Hradec Králové (v četně přeložek na stávající silnici I/35 s výstavbou silnic e R 35 
souvisejících), který ÚP p řebírá a zp řesňuje. Koridor je vymezen v ší ři zahrnující jak vlastní 
těleso silnice, tak její ochranné pásmo dle podklad ů ŘSD na základ ě dokumentace zpracované 
pro územní řízení. Koridor je v ZÚR Královéhradeckého kraje zah rnut pod ozna čením DS2, 
v rámci tohoto koridoru je obsažen i koridor DS53 ( II/635 – v úseku Ho řice – Hradec Králové 
(Dohalice) Sadová, Dohalice, Čist ěves). 

Na průtahu silnic III. třídy obcí se doporučuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu 
a odtok srážkové vody z vozovky. V úsecích s absencí chodníků se navrhuje jejich doplnění alespoň 
po jedné straně tam, kde to umožňují šířkové a jiné parametry komunikace.  

Pro jednotlivé nově navržené rozvojové lokality budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, 
které naváží na stávající dopravní systém. Vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude 
odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace. Místní komunikace v rámci 
jednotlivých rozvojových lokalit budou předmětem řešení navazujících dokumentací.  

Při konkrétním návrhu parcelace pozemků je bezpodmínečně nutno nejdříve stanovit dostatečný 
veřejný prostor pro vedení komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Šířka tohoto veřejného pozemku 
by neměla klesnout pod 9 m mezi oploceními. Při návrhu je též nutno respektovat požadavky na 
plochy k vyvinutí křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí v křižovatkách. Podcenění 
tohoto problému má mnohdy za důsledek zpětný odkup pozemků od nových majitelů. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto 
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od 
stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 
přístup požární techniky. Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet 
požadované parametry a ustanovení příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.  Nejmenší šířka 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného 
domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 
 
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, červen 2000) pro silnice III. třídy není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam však 
bude postačovat kategorie minimální S 7,5/60-70. Pro silnici I/35 je stanovena kategorie S 11,5/80, 
resp. S 9,5/80 a pro budoucí silnici R 35 v úseku Úlibice – Hradec Králové je stanovena kategorie 
S 22,5/100-M. 

Kategorie místních komunikací jsou (v závislosti na funkční skupině) určeny ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných 
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komunikací nedostačující, je však dostačující k provozu po nich uskutečňovanému.  

Funkční skupina stávajících průtahů silnic III. tříd je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C. Místní 
komunikace mají funkční skupinu C a D. Obě dvě silnice III. třídy v prochází zastavěnou částí obce. 

Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha Z3 p ro napojení zem ědělsky využívaného 
objektu na východní části zastav ěného území z d ůvodu umožn ění obsluhy zem ědělskou 
technikou mimo centrum obce. 

 

Pěší doprava, cyklodoprava 

V západní části Čistěvsi a v centru obce je vybudován souběžný chodník s průtahem silnice III/3258. 
Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Řešeným územím je vedena červená turistická trasa v souvislosti s památkami na bitvu roku 1866 a 
značené cyklotrasy 4270 (Hrádek u Nechanic – Hustířany) a 4293 (Petrovice – Čistěves). Územním 
plánem není navržena žádná další cyklostezka ani cyklotrasa. 

Územním plánem je navržena obnova cesty v krajin ě, která navazuje na k.ú. Sov ětice (Z4). 

 

Doprava v klidu 

Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací, na 
veřejných parkovištích případně na přilehlých nezpevněných pozemcích. 

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech 
potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení 
občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110. 

 

Hromadná doprava osob 

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy.  
Autobusová zastávka je umístěna v centru obce na křižovatce obou silnic III. třídy. Obsluhu 
hromadnou dopravou lze označit za dostačující. 

 

Železniční doprava 

Řešeným územím neprochází železniční trať, nejbližší železniční zastávka (na trati č. 041) se nachází 
v sousední obci Sadová (3 km SZ). 

 

Letecká doprava 

V řešeném území není provozována letecká doprava. Území obce Čistěves se nachází v ochranném 
pásmu letiště. 

 

Intenzity dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování 
silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a 
místní komunikace. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou 
směrech a představují roční průměry denních intenzit v obou směrech. 
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Tabulka intenzit provozu - celostátní s čítání dopravy rok  2010  

Číslo 
silnice 

Číslo 
úseku 

Vymezení úseku TV O M SV 

I/35 5-0410 zaús.I/11 a vyús.I/33 – kruh.objezd Plotiště 2 945 9 524 92 12 561 

 

Legenda: 
T - těžká motorová vozidla a přívěsy / SV (v r. 2010) - všechna motorová vozidla celkem 
O - osobní a dodávková vozidla / O (v r. 2010) - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M - motocykly / M - jednostopá motorová vozidla  
S - součet všech motorových vozidel a přívěsů / SV (v r. 2010) - všechna motorová vozidla celkem 

 

Ochranná pásma 

Problematiku silničních ochranných pásem upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní 
mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by 
mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech 
příslušný silniční správní orgán. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky silnic III. tříd., resp. ve 
vzdálenosti 50 m od osy vozovky pro silnici I. třídy.   

 

f.3.2)  Zásobování vodou  
Obec Čistěves je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Do obce je veden hlavní 
přívodní řad z vodojemu Máslojedy (650 m3) podél komunikace II/3258. Z tohoto řadu odbočují 
rozvodné řady (DN 90) přípojkami (DN 63) do zástavby v obci. Zástavba obce je v tlakově ovlivňována 
redukční šachtou Čistěves, která je umístěna severně nad obcí. Na veřejný vodovod jsou napojeni 
téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. 
Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec Králové. 

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality 
prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. 

Zákres vodovodních řadů v územně plánovací dokumentaci je nutno chápat jako schematické 
vyjádření koncepce zásobování vodou. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným 
pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých 
stávajících řadů a realizace řadů nových bez ohledu na jejich polohu v zastavěném území či vně. 
Určení parametrů vodovodních řadů včetně technických objektů na vodovodní síti není předmětem 
koncepčního řešení a je předmětem podrobnějších dokumentací. 

 

Zásobování požární vodou 

Zásobování požární vodou  bude nadále zajištěno z hydrantů na vodovodní síti jak stávající, tak i nově 
budované v rámci rozvojových lokalit. 

Východně Čistěvsi se nachází rybník, který (v případě potřeby) může rovněž  sloužit jako zdroj 
požární vody.  

 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizov ých situacích 

Nouzová potřeba vody dle Směrnice Ministerstva zemědělství čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 
května 2011 činí 15 l.os-1.den-1, pro obec tedy 2,4 m3.den-1, tj. 0,27 l.s-1. Při vyřazení celého vodovodu 
bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich 
použita pouze jako užitková.  
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Ochranná pásma 

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, vymezují 
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1.5 m 
- u vodovodních řadů  a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  - 2.5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
   v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo    
   b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 

f.3.3)  Kanalizace a čištění odpadních vod   

V obci je vybudována povrchová kanalizace podél hlavní komunikace (zatrubněné příkopy), do které 
byly zaúsťovány předčištěné odpadní vody ze septiků a žump. Úplně staré objekty mají žumpy na 
vyvážení. Tato kanalizace ústí za objektem bývalé sušárny do vodoteče.  

Dle krajského Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je navrženo vybudování nové oddílné kanalizace 
s ukončením v čistírně odpadních vod východně obce. Dle PRVKÚC bylo dále plánován na budoucí 
kanalizaci a ČOV Čistěvsi napojení kanalizace z Rozběřic a Chlumu. V roce 2010 byla provedena 
změna PRVKÚK, kde je uvedeno, že Chlum a Rozběřice budou napojeny na ČOV Všestary. Na 
základě výše uvedeného bylo nutno přehodnotit řešení čištění odpadních vod ve vlastní Čistěvsi, kdy 
realizace nové kanalizace a vlastní ČOV je pro obec s cca 150 obyvateli nereálná (i za předpokladu 
růstu počtu obyvatel). Proto je v ÚP i do budoucna plánován individuální způsob čištění odpadních 
vod s důsledným způsobem čištění u jednotlivých nemovitostí. Rovněž je nutno prověřit funkčnost 
stávající kanalizace s možností její rekonstrukce. V tomto smyslu bude nutno upravit i PRVKÚK, který 
se po změně odkanalizování Chlumu a Rozběřic situací v Čistěvsi nezabýval. 

Zákres kanalizačních řadů v územně plánovací dokumentaci  je nutno chápat jako schematické 
vyjádření koncepce odvedení odpadních vod. Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným 
pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých 
stávajících vedení a realizace tras nových bez ohledu na jejich polohu v zastavěném území či vně. 
Určení parametrů nových kanalizačních stok včetně technických objektů není předmětem 
koncepčního řešení a bude řešeno v podrobnějších dokumentacích. 

 

Ochranná pásma 

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 
274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění vymezují 
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu a to: 

a)  u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1.5 m 
b)  u vodovodních řadů  a kanalizačních stok nad průměr 500 mm  - 2.5 m  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) 
nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 
 

f.3.4)  Elektrorozvody  
Provozovatel elektrické sítě : ČEZ Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8. 
                                               Provozní správa: ČEZ Distribučních služeb s.r.o 

Způsob napájení  

Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním a kabelovým primérním rozvodným systémem 
VN 35 kV.  
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Stávající stav  

Rozvod VN 35 kV 

Obec je napájena z  kmenové  linky 35 kV VN č. 373 z rozvodny 110/35 kV Všestary. Z této linky je 
vrchní odbočkou připojena jedna trafostanice v obci.  
 

Transformace VN/NN 

V Čistěvsi slouží k transformaci VN/NN 1 transformační stanice v majetku ČEZ –  Distribuce a.s.  

číslo TS  název TS druh  TS výkon v  kVA 
HK 0198 Čistěves příhradová 250 

instalovaný výkon: distribuce  celkem                                                                                                 250 

                                                                      
Stávající zatížení distribuce 

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je 
maximální příkon v řešeném území stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. 
Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s.: 0,75 při cos fí = 0,9 
            Pp = 250 x 0,7 x 0,9   = 158 kW 
 
Rozvod NN 1kV 

Rozvod NN 1kV je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C,  
vrchním vedením a kabelovými rozvody. 
 
 
Nová výstavba  

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů, a drobné výroby. 
 
Obec Čist ěves :   Bytové jednotky:  Z1………………………………….....12 RD 
                                                         Z2…………………………………..... 25 RD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celkem cca                                                                                                         37 rodinných dom ů 
 

Obec je plynofikována. 
 
 
Požadovaný p říkon a jeho zajišt ění 

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Vzhledem k tomu, 
že obec je  plynofikována je počítáno s 90% RD s plynovým vytápěním (+ pevná paliva) a 10% s el. 
vytápěním. 
 
Distribuce 

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou 
zástavbu. 
 
Stávající zástavba 

Roční trend růstu příkonu je uvažován cca 2% ročně ( k = 1,3 pro návrhové období 15 let ). 
                                               stávající příkon : P1=  158 kW 
      příkon v r. 2026 : P2= k x P1= 1,3 x 158   = 205 kW 
 
Navrhovaná zástavba  
                             Rodinné domy -     4 RD. el.vytápěné kat. C1 : P3= 4 x (6 + 4/41/2) = 32 kW 
                                                          33 RD. plynofikováno kat. B1  P4= 33 x (1,6 + 6,4/331/2) = 89 kW 
                                                          Celkem navržené RD : P5= P3+ P4  = 32 + 89  = 121 kW 
                             Celkem navrhovaná zástavba P6= P2+P5 = 205 + 121  = 326 kW 
  
                                                    Celkem distribuce v r. 2026: P 7= P2+P6= 326 +206 = 532 kW 
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V obci není navržena žádná významná průmyslová výroba. V případě požadavku na navýšení příkonu 
u plochy lehké výroby bude příkon zajištěn ze stávajících trafostanic nebo výstavbou nové trafostanice 
s vrchní nebo kabelovou přípojkou VN.  
 
Zajišt ění výhledového výkonu :  

Způsob napájení  obce zůstane nezměněn, t.j. stávajícím vrchním a kabelovým systémem o napětí  
35 kV. 
 
Transformace VN/NN  

Výhledový požadovaný příkon 532 kW pro distribuci bude zajištěn výstavbou nové  trafostanice s tím, 
že nejdříve bude stávající trafostanice přezbrojena (nový rozvaděč, větší transformátor apod.).  
 
Rozvod VN 35kV 

Rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.  
 
Rozvod NN 1kV 

Vzhledem k dostatečné kapacitě a téměř kompletní kabelizaci elektrorozvodů  není v ÚP navrhována 
změna koncepce v tomto segmentu technické infrastruktury. Všechny akce týkající se elektrických 
rozvodů budou konsultovány s příslušným technickým odborem ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Nová zástavba bude připojována (pokud možno) kabelovým vedením NN 1kV (dle místních podmínek 
určených provozním pracovištěm ČEZ Distribuce a.s. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle 
možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována (navržený typ kabelu AYKY 3x240+120 
mm2).  

Zákres navržených trafostanic v ÚP včetně navrhovaného napojení na stávající el. vedení a návrhy na 
zrušení stávajících elektrických rozvodů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce rozvoje 
elektrické sítě; konkrétní způsob řešení bude upřesněn na základě podrobnějších projektových dokumentací. 

Ochranná pásma  

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany:  

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000 a po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení. 

Vrchní vedení o napětí  nad 1kVdo 35 kV - 7 m od krajních vodičů  
Vrchní vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV - 12 m od krajních vodičů. 
Vrchní  vedení o napětí nad 110 kV do 220 kV - 15 m od krajních vodičů. 
Vrchní  vedení o napětí nad 220 KV do 400 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma: 

Ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na 
vedení. 
            Vrchní vedení o napětí  nad 1kVdo 35 kV - 10 m od krajních vodičů  
            Vrchní vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV - 15 m od krajních vodičů. 

Vrchní  vedení o napětí nad 110 kV do 220 kV - 20 m od krajních vodičů. 
Vrchní  vedení o napětí nad 220 KV do 400 kV - 25 m od krajních vodičů. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV. 
Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi. 
Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. 
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f.3.5) Telekomunikace  
Telefonní síť provozuje Telefónica O2 Czech Republic. V obci proběhla v letech 1998 – 1999 
kabelizace telefonní sítě, všechny účastnické stanice jsou připojeny z telefonní ústředny Hradec 
Králové. Připojení nových zastavitelných ploch bude řešeno v rámci stávající kabelizace.  

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno si před jakoukoliv stavební 
činností vyžádat  stanovisko technické dokumentace příslušného úseku Telefónica O2, a.s., technická 
dokumentace. Pro možnost připojení lokality je nutno kontaktovat pracoviště Plánování a výstavba sítí 
Hradec Králové. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 
“Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 

Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5 m po obou stranách od 
krajního kabelu.  

  

f.3.6)  Radiokomunikace  
Řešeným územím prochází radioreléová trasa Českých radiokomunikací RS Zvičina – TKB 
Pardubice, se spodním okrajem pásma ve výšce 329 m.n.m. 

 

f.3.7) Zásobování plynem a teplem  
Obec Čistěves je plynofikována. Obec je napojena ze stávajícího STL plynovodu v Lípě plynovodem 
z STL/VTL regulační stanice v Rosnicích u Všestar. Řešeným územím není veden žádný VTL ani 
VVTL plynovod. 

Územním plánem je navržena plynofikace rozvojových lokalit v obci. 

Zákres plynovodních řadů je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce plynofikace. 
Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení 
tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových. Určení 
parametrů nových plynovodních tras do rozvojových lokalit bude řešeno po konečné specifikaci 
staveb v konkrétních lokalitách a z toho vyplývajících požadavků na odběr zemního plynu. Určení 
parametrů plynovodu není součástí koncepčního řešení; 

Plynárenská zařízení musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č.458/2000 Sb., ČSN 
EN 12 007 - 1,2,3,4 a ČSN 73 6005. Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy                   
k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto 
zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.  

Ochranná pásma činí:  
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 

zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,  
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 

f.3.8) Odpady  
Odvoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu zajišťuje společnost  Marius Padersen a.s. – 
Hradecké služby a.s. Dvakrát ročně se provádí sběr nebezpečného odpadu, likvidaci 
velkoobjemového odpadu zajišťuje Obec Čistěves dle aktuální potřeby.   

V budoucnu se předpokládá odstraňování TKO dosavadním způsobem.  

Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových  odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. 

Všechny existující i případné v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány s ohledem na 
ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami, stanovenými 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  
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f.4)  KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM P ŘEDPISŮM (CIVILNÍ 
OCHRANA, OBRANA STÁTU, OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH S UROVIN, OCHRANA PŘED 

POVODNĚMI)  

 

f.4.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a se suvná území  
V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území, dobývací 
prostory, resp. poddolovaná území. Na území obce se nenacházejí aktivní ani potencionální sesuvná 
území. 
 

f.4.2) Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochr ana a další specifické 
požadavky  

 

Civilní ochrana 

Zóny havarijního plánování   

Dle Havarijního plánu kraje Královéhradeckého kraje nezasahuje řešené území do žádné vnější zóny 
havarijního plánování.  

 

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území není ohroženo.  
 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je v řešeném území možno využít  
improvizované úkryty, jejichž seznam je veden obcí s rozšířenou působností (tj. Městem Hradec 
Králové). V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. 
 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: obyvatelé postižení mimořádnou událostí budou ubytováni 
v určených objektech mimo  administrativní území obce (např. v objektech mateřských a základního škol, 
v ubytovacích zařízeních apod.), v řešeném území se taková zařízení nevyskytují.  
 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Stálý sklad materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci se na území obce nenalézá, v případě 
nutnosti budou určena místa pro jejich skladování a výdej (objekty a plochy občanské vybavenosti 
veřejného charakteru).  

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek 

V řešeném území není zařízení, které by pracovalo s nebezpečnými látkami, či by zde byly 
nebezpečné látky uskladněny. V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo 
řešené území. (V řešeném území se objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí.) 
V případě havárie bude vyvezení a uskladnění nebezpečných látek řízeno Magistrátem města Hradce 
Králové. Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy. 
 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce 

Záchranné, likvidační a obnovovací práce - v  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, 
likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle 
charakteru mimořádné události (dle výpisu z Havarijního plánu Královéhradeckého kraje).  
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Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s 
vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Pro náhradní zásobování elektrickou 
energií bude zajištěn mobilní zdroj energie. 

 

Požární ochrana 

Zásobování požární vodou  bude nadále zajištěno z hydrantů na vodovodní síti (jak stávající tak nově 
budované v rámci rozvojových lokalit). Požární zásoba je v dostatečné míře k dispozici i v požární 
nádrži v centrální části obce. Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn 
dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a 
ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, 
resp. ČSN 73 0804. 

 

Ochrana p řed povodn ěmi 

V obci Čistěves nebylo správním rozhodnutím stanoveno záplavové území.  

 

Zvláštní zájmy 

Z hlediska obrany státu jsou  respektovány zájmy Armády ČR, tj. ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně ochranného pásma a 
ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 - letiště včetně 
ochranného pásma. 

Pozn. : V celém řešeném  území platí všeobecná zásada uplatňovaná Ministerstvem obrany ČR ve 
smyslu zák. č. 183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany pro vybrané druhy výstavby. 

 

 

f.5)  PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠ ŤOVÁNA 
 PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,  

OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH  

 

Ochrana kulturních památek (viz kap. f.2) 
- krajinná památková zóna „Areál bojiště bitvy u Hradce Králové 1866“  
- pomník c. k. pěšího pluku č. 49 z války roku 1866 při čp. 291 v Čistěvsi 
- pomník rakouského 8. praporu polních myslivců na jižním okraji lesa Svíb 

Ochrana archeologického d ědictví (viz kap. f.2) 
- řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy, a to ÚAN 

kategorie I.; 

Ochrana p řírody a krajiny (viz kap. f.2) 
- památný strom dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění; 
- významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (lesy, rybníky, mokřady apod.); 

Ochrana lesa a p ůdy (viz kap. g) 

- pásmo 50 m od hranice lesa, ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa; 
- ochrana vysoce úrodných půd dle BPEJ – I. a II. třídy ochrany;  

Ochranná pásma dopravní infrastruktury (viz kap. f.3.1) 

- silnice – ochranné pásmo silnic I. a  III. třídy; 

 

 



Územní plán Čistěves 

 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
 

45
 

Ochranná pásma technické infrastruktury (viz kap. f.3.2 – f.3.8)  

- vodovod, kanalizace – ochranné pásmo vodovodů a kanalizačních stok; 
- plyn – ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů, OP stanice katodové ochrany; 
- elektrorozvody – ochranné pásmo elektrorozvodů a elektrických zařízení; 
- spoje – ochranná pásma telekomunikačních vedení a zařízení; 

Ochrana specifická (viz. kap. f.4.2) 
- ochranné pásmo letiště 
- ochranné pásmo komunikačního vedení  
-  

Ochrana vod a vodních zdroj ů (viz kap. f.2) 
- nezastavitelný pás podél vodních toků; 

 

 

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

 

g 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

 

Hranice zastav ěného území 

Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 6.3.2012. Hranice zastavěného území je 
patrná z grafické části dokumentace (Výkres základního členění území, Hlavní výkres).  

Struktura využití zem ědělských pozemk ů  

Zemědělský půdní fond je v řešeném území zastoupen celkem na 232 hektarech, což představuje 
přes 89 % celkové plochy katastru Čistěvsi. Z toho je orná půda zastoupena 206 ha, trvalé travní 
porosty 16 ha, zahrady 8 ha a ovocné sady 2 ha.  

Celková výměra pozemku (ha) 260 

Orná půda (ha) 206 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 8 

Ovocné sady (ha) 2 

Trvalé trávní porosty (ha)   16 

Zemědělská půda (ha) 232 

Lesní půda (ha) 9 

Vodní plochy (ha) 3 

Zastavěné plochy (ha) 5 

Ostatní plochy (ha) 10 

 

Pedologie, bonitované p ůdně ekologické jednotky 

Vylišením BPEJ byly upřesněny hranice jednotlivých půdních představitelů, v grafické části 
dokumentace  jsou  zakresleny  bloky  zemědělské půdy zařazené dle kvality půdy vyjádřené třídami 
I.-III. a V. V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky 
(BPEJ):  
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třída 
ochrany  zastoupení BPEJ 

I. 36000, 30200, 30910, 30900, 31000, 30100 
II. 31010, 32011, 30210, 31110,  
III. 30850, 31911, 31410,  
IV. 32011 
V. - 

 

Řešené území není zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o 
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a 
provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech.  

 

Zdůvodn ění vhodnosti navrženého řešení  

Návrh zastavitelných ploch vychází ze založené urbanistické struktury obce, z prostorových podmínek 
a limitů využití území a ze současných rozvojových potřeb obce. Vodítkem návrhu byl i předchozí 
ÚPO, jehož koncepce se významnou měrou odráží v současně předkládaném ÚP Čistěves. Rozsah 
zastavitelných ploch je dle výše uvedeného vyhodnocení úměrný předpokládanému rozvoji obce a její 
poloze v rámci rozvojové oblasti OB4. 

 
Bydlení – rozbor pot řeby rozvojových lokalit a její odraz ve vymezení za stavitelných ploch.  

S ohledem na polohu obce v dosahu krajského města, dobrému dopravnímu napojení a o i na 
plánovanou R35 se dá předpokládat pokračující růst počtu obyvatel, Mezi lety 2001 a 2011 přibylo 
v obci cca 50 obyvatel. V obci stavěli jednak obyvatelé, kteří sdíleli společnou domácnost ve stávající 
starší zástavbě, jednak obyvatelé, kteří se do Čistěvsi přistěhovali. V případě Čistěvsi nedošlo k odlivu 
obyvatel směřujících z obce do města (Hradec Králové), spíše naopak. Rostoucí trend počtu obyvatel 
se předpokládá i v souvislosti s polohou obce v rámci rozvojové oblasti. 
 

Odhad potřeby výstavby RD na období cca 20 let: 

Potřeba pro realizaci RD s přihlédnutím ke stávajícímu trendu pokračování výstavby včetně 
zohlednění vlivu polohy obce v přímém dosahu Hradce Králové a polohy obce v rozvojové 
oblasti krajského a republikového významu 

100 RD 

Cca celkem 100 RD 

 

Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastavitelných ploch: 

Číslo lokality 
Velikost 
lokality 

(ha) 

Obsaženo 
v předchozí 

ÚPD 
Předpoklad využití (ha) * 

Uvažova
ný počet 

RD 

Z1 1,51 ano 
Komunikace, plochy pro TI – 0,15 
Bydlení – 1,14 
Jiné využití dle podmínek využití funkce*  -  0,32 

12 

Z2 3,52 ne 

Veřejná prostranství – 0,25 
Komunikace, plochy pro TI – 0,10  
Bydlení – 2,52 
Jiné využití dle podmínek využití funkce*  - 0,65 

25 

celkem     37 

 

* vzhledem ke skutečnosti, že plochy pro bydlení jsou vymezeny jako venkovské s příměsí obslužných funkcí, je nutno 
v zastavitelných plochách uvažovat i s realizací staveb  s jinou funkcí než bydlení (občanská vybavenost a služby, hospodářské 
usedlosti apod. – v ÚP nejsou pro občanskou vybavenost a služby vymezeny samostatné plochy, je tedy nutno tato zařízení 
situovat do ploch bydlení) – v Čistěvsi je počítáno s 20 % zastavitelné plochy. Průměrná rozloha stavebního pozemku je 
uvažovaná o velikosti 1000 m2 
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V rámci zastavitelných ploch je tedy možno realizovat cca 3 7 RD (při zohlednění rozptylu velikosti 
stavebních pozemků). Jisté rezervy dále existují v podílu zastavitelných ploch, které se předpokládají 
pro jiné využití než bydlení, pokud pro tyto aktivity nebudou využity. 

Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanov ený územním plánem je pro pot řeby 
rozvoje obce (s p řihlédnutím k rozvojovým zám ěrům vyjád řeným v nad řazené územn ě 
plánovací dokumentaci (ZÚR) – poloha v rozvojové ob lasti OB4) na cca 20 let není 
nadhodnocený a odpovídá reálným podmínkám. 

Rozvojové lokality jsou zařazeny do funkce Plochy smíšené obytné – venkovské a Plochy dopravní 
infrastruktury – silniční, zastavitelné plochy pro bydlení jsou situovány v logické návaznosti na 
stabilizované plochy bydlení. Vzhledem k jejímu rozsahu je nutno podrobnější členění řešit zastavovací 
studií. Dotčeny jsou především půdy horších kvalit, půdy v I. tř. ochrany jsou dotčeny pouze okrajově. 
Lokalita Z3 bude sloužit jako nová příjezdová cesta ke stávajícímu objektu zemědělské výroby z důvodu 
vyloučení provozu zemědělské techniky přes centrum obce. Cesta v krajině – Z4 je bez záborů ZPF. 

V jihozápadní části obce je dle pořízených ZÚR KHk navržen koridor rychlostní silnice R 35 Úlibice – 
Hradec Králové (včetně přeložek na stávající silnici I/35 s výstavbou silnice R 35 souvisejících), který 
ÚP přebírá a zpřesňuje. Koridor je umístěn do zemědělských ploch v západní až jihozápadní části            
ř. ú. Koridor ZDk1 je vymezen na základě požadavku ZÚR.    

Přehled odn ětí půdního fondu  - zastavitelné plochy 

   
   

   
  

Č
ís

lo
 

lo
ka

lit
y Návrh funk čního 

využití lokality 

celková 
vým ěra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské p ůdy 
Výměra 

nezemědělských 
pozemk ů (ha) BPEJ Třída 

ochrany  

dílčí  
vým ěra 

(ha) 

 
kultura 

 

Z1 Bydlení 1,51 31410 III. 0,73 orná  
   32011 IV. 0,54 orná  
   36000 I. 0,24 orná  

Z2 Bydlení 3,54 31410 III. 3,54 orná  
Z3 místní komunikace 0,10 30910 I. 0,10 orná  
Z4 cesta v krajině 1,10     1,10 

  6,25   5,15  1,10 

Přehled odn ětí půdního fondu – odborný odhad nárok ů odn ětí ZPF pro navrženu R 35  

Druh stavby  V rámci koridoru  
Celková vým ěra 

lokality  
(ha) 

zemědělská p ůda 

BPEJ Třída ochrany 
 

ZDk1 R35b 18,39 31010 II. 
   36000 I. 
   30100 I. 
   

∑  18,39   

 

Meliorace jsou v rámci katastru provedeny (kromě severovýchodní části nezastavěného území) na většině 
zemědělských pozemků v řešeném území. Při realizaci zástavby v  rozvojových lokalitách je nutno 
zachovat funkčnost těchto zařízení. 

 

Zemědělská prvovýroba 

V řešeném území je v severovýchodní části obce fungující areál zemědělské výroby, rovněž zde 
působí další čtyři soukromí zemědělci. 

 

Pozemkové úpravy, zem ědělské ú čelové komunikace 

V k. ú. Čistěves nebyly komplexní pozemkové úpravy realizovány ani započaty.  
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Opatření k zajišt ění ekologické stability 

Územním plánem jsou převzaty a navrženy prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném 
území regionálního a  lokálního charakteru. Realizace prvků ÚSES podporuje ekologickou stabilitu 
krajiny a není v rozporu s ochranou zemědělského půdního fondu. Navržená revitalizace potoka 
podporuje zadržení vody krajině. 

ÚSES doplňují tzv. interakční prvky - většinou jde o liniové prvky v zemědělské krajině sledující polní 
cesty, drobné vodoteče či meze, které je navrženo ozelenit. Realizace těchto prvků s významnou 
krajinotvornou funkcí nevyžaduje vzhledem k parametrům zábory zemědělské půdy, má navíc funkci 
protierozních opatření.  

Pro biokoridory lokálního charakteru se předpokládá zábor ZPF max. 3 ha (přičemž se dá 
předpokládat, že se v řešeném území bude jednat o prvky travnatého charakteru s doplněním krajinné 
zeleně), prvky regionálního charakteru jsou umístěny výhradně na lesních pozemcích. 

 

g 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
Rozloha lesů zájmového území činí pouhých 9 ha, což je pouhých 3,4 % celkové výměry.  

Lesy se vyskytují pouze v severní části řešeného území podél katastrální hranice. Jde o tzv. les Svíb, 
v jehož prostoru se roku 1866 odehrála jedna z nejkrvavějších bitev prusko – rakouské války, tzv. 
bitva v lese Svíb. Jedná se ekologicky stabilní, velmi stabilní až  nejstabilnější porost s druhovou 
skladbou : bříza, jasan, třešeň,  smrk, modřín, vejmutovka, osika, olše, dub, dub červený,  topol, lípa, 
borovice černá, klen, habr, javor a jeřáb. Celé území je poseto velkým množstvím pomníčků 
připomínající bitvu roku 1866, i v prostoru  lesních porostů. Lesní pozemky v řešeném území spravují 
Lesy ČR, s.p. a pouze malá část je v soukromém držení. 

Dotčení pozemk ů určených k pln ění funkce lesa  

Zastavěné území a zastavitelné plochy nezasahují do ochranného pásma lesa. Dle zákona o lesích č. 
289/1995 Sb., v platném znění, v plochách, které zasahují k hranici lesa, nesmějí být stavby 
umísťovány do pásma 50 metrů od hranice lesa. Případná zástavba  v tomto pásmu musí být 
projednána s dotčeným orgánem státní správy.  

Územní plán nenavrhuje zábor pozemků PUPFL a rovněž nejsou vymezeny konkrétní plochy 
k zalesnění, v rámci stanoveného využití funkčních ploch nezastavěného území je obecně umožněno 
zalesňování pozemků. 

 

h) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO V YHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ÚP nebyl posouzen z hlediska životního prostředí. V řešeném území se nenachází lokalita NATURA 
2000. Koridor pro R35 je zpřesněn, byl posouzen na Úrovni ZÚR  a ve fázi zpracování DÚR. 
Územním plánem nejsou navrhovány zastavitelné plochy pro záměry, které by mohly znamenat 
ohrožení životního prostředí. 

Před společným jednáním s dotčenými orgány byl návrh ÚP připravený k projednání předložen 
k posouzení Kr.Ú. Královéhradeckého kraje s žádostí o přehodnocení stanoviska. Krajským úřadem  
(stanovisko č.j. 13892/ZP/2012-Hy ze dne 16.8.2012) bylo konstatováno, že Kr.Ú. nepožaduje návrh 
územního plánu Čistěves posoudit z hlediska vlivů na ŽP podle §10i zákona.  
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i) STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A SDĚLENÍ, 
JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDN ĚNO S ODŮVODNĚNÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY 
NEBYLY ZOHLEDNĚNY 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 
 
 
 

j) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

V ÚP Čistěves nejsou takové prvky řešeny. 

 

 

k) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 

Při projednání návrhu územního plánu  podle § 52 stavebního zákona nebyly při veřejném projednání 
ani v zákonem stanovené lhůtě uplatněny žádné námitky. 

 

l) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona (Viz kapitola „a. postup při pořízení 
územního plánu“)  nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny u pořizovatele žádné písemné připomínky. 
 
Při veřejném projednání územního plánu podle § 52 stavebního zákona, ani v zákonem stanovené lhůtě 
nebyly uplatněny žádné připomínky. 


