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1. POSTUP PØI POØÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

Mìstský úøad Jièín, odbor územního plánování a rozvoje mìsta (dále jen poøizovatel) pøíslu�ný podle 
ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona è. 183/2006 Sb., v platném znìní (dále jen stavební zákon) 
obdr�el �ádost Mìsta Sobotka o poøízení Územního plánu Sobotka. Zastupitelstvo mìsta rozhodlo o 
poøízení územního plánu na svém zasedání dne 26.4.2007 usnesením è. 5/07. Souèasnì povìøilo 
zastupitele � pana Stanislava Tlá�ka ke spolupráci s poøizovatelem pøi poøizování územního plánu.  

Návrh zadání Územního plánu Sobotka vypracoval David Lajbner (za poøizovatele), ve spolupráci 
s panem Stanislavem Tlá�kem v srpnu 2011. 

Poøizovatel oznámil veøejné projednání návrhu zadání územního plánu Sobotka dotèeným orgánùm, 
krajskému úøadu a sousedním obcím. Veøejnost byla seznámena veøejnou vyhlá�kou vyvì�enou na 
úøední desce Mìsta Sobotka a Mìsta Jièín. Poøizovatel provedl vyhodnocení po�adavkù dotèených 
orgánù a dal�ích podnìtù a na základì toho spolu s urèeným zastupitelem, panem Stanislavem 
Tlá�kem, upravil návrh zadání a pøedlo�il jej ke schválení Zastupitelstvu mìsta Sobotka. Upravený 
návrh zadání byl v souladu s § 47 stavebního zákona schválen Zastupitelstvem Mìsta Sobotka. 

Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán dle 22 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní 
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon o posuzování vlivù�) vydal podle 47 odst. 2 zákona è. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), následující stanovisko: 
Územní plán Sobotka je nutno posoudit z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí podle § 10i zákona o 
posuzování vlivù. 
Po dùkladném prostudování pøedlo�eného zadání byla shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivù na �ivotní prostøedí, a to pøevá�nì z tìchto dùvodù: 
- územní plán Sobotka mù�e záva�nì ovlivnit �ivotní prostøedí, 
- územní plán Sobotka je koncepcí, která stanoví rámec pro budoucí povolení zámìrù uvedených v 

pøíloze è. 1 zákona o posuzování vlivù, 
- uvedenou koncepci nelze dostateènì posoudit ve fázi pøedlo�eného návrhu zadání územního plánu 

Sobotka (na základì kritérií stanovených pøílohou è. 8 zákona o posuzování vlivù). 
Odùvodnìní: na základì obsahu zadání, kritérií uvedených v pøíloze è. 8 zákona o posuzování vlivù a 
vyjádøení vìcnì pøíslu�ných oddìlení odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství krajského úøadu provedl 
úøad, jako dotèený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení mo�ných vlivù územnì plánovací 
dokumentace na �ivotní prostøedí a po�aduje podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivù zpracování 
vyhodnocení vlivù územnì plánovací dokumentace na �ivotní prostøedí. Vyhodnocení vlivù na �ivotní 
prostøedí zpracovává osoba k tomu oprávnìná v souladu s ustanovením § 19 zákona o posuzování 
vlivù. Pøedmìtem vyhodnocení budou pøedev�ím novì navrhované plochy výroby a skladování � plochy 
lehkého prùmyslu, které bezprostøednì navazují na novì navrhované plochy pro bydlení. Výmìra ploch 
pro výrobu a skladování èiní cca 1,2 ha. Je tøeba vyhodnotit vlivy z hlediska zvý�ení dopravní zátì�e, 
naru�ení pohody bydlení vùèi stávající i plánované obytné zástavbì, zmìn v uspoøádání krajiny, 
zvý�ení hlukové zátì�e a zneèi��ování ovzdu�í. 
Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závìry a doporuèení vèetnì návrhu stanoviska dotèeného 
orgánu s uvedením zejména jasných výrokù, zda lze z hlediska negativních vlivù na �ivotní prostøedí s 
lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami vèetnì jejich upøesnìní nebo nesouhlasit. 
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá Krajský úøad námitek k návrhu zadání ÚP Sobotka, nebo� 
nebude dotèen regionální systém ekologické stability (regionální biocentrum 1230 Zajakury, regionální 
biokoridory RK 691, RK 692), souèasnì nebudou dotèena zvlá�tì chránìná území (pøírodní památky a 
pøírodní rezervace) ve smyslu citovaného zákona. 

Návrh zadání Územního plánu Sobotka nemù�e mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo 
vyhlá�ené ptaèí oblasti ve smyslu zákona o ochranì pøírody a krajiny. 

Na základì schváleného zadání vypracoval projektant Ing. arch. Karel Novotný, Bro�íkova 1684, 500 
12 Hradec Králové (ÈKA 2039) dokumentaci návrhu Územního plánu Sobotka pro spoleèné projednání. 
Spoleèné projednání ÚP Sobotka probìhlo dne 12.12.2012 v zasedací místnosti MìÚ Jièín. 
 
Dne 7.2. 2013 vydal odbor �P, odd. EIA a IPPC Krajského úøadu Královéhradeckého kraje souhlasné 
stanovisko s podmínkami k vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí návrhu územního plánu Sobotka. 

Vstoupením platnosti novely stavebního zákona od 1.1.2013 byl návrh ÚP Sobotka a vyhodnocení vlivù 
návrhu ÚP Sobotka na udr�itelný rozvoj území, urèený ke spoleènému jednání, doruèen veøejnou 
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vyhlá�kou v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona. Na základì výsledku spoleèného 
jednání, doruèených stanovisek a pøipomínek bylo zpracováno vyhodnocení výsledku projednání 
návrhu územního plánu a byla provedena jeho úprava. 

Dne 14.8.2013 byla podána �ádost o vydání stanoviska k Návrhu ÚP Sobotka Krajským úøadem 
Královéhradeckého kraje pøed øízením o jeho vydání dle § 50 odst.7 stavebního zákona a �ádost o 
vydání stanoviska k návrhu koncepce ÚP Sobotka podle §10g zákona o posuzování vlivù na �ivotní 
prostøedí Krajským úøadem Královéhradeckého kraje pøed øízením o jeho vydání dle § 50 odst.5 
stavebního zákona. Pro úèely posouzení návrhu ÚP Sobotka byly Krajskému úøadu Královéhradeckého 
kraje pøedlo�eny stanoviska a pøipomínky uplatnìné k návrhu územního plánu Sobotka, upravený návrh 
ÚP Sobotka vèetnì vyhodnocení vlivù na udr�itelný rozvoj území a vyhodnocení výsledku projednání 
návrhu územního plánu podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a upravený návrh ÚP 
Sobotka.  

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �P, odd. EIA a IPPC ve svém stanovisku k návrhu ÚP 
Sobotka ze dne 9.9.2013 sdìlil, �e zùstává i nadále v platnosti souhlasné stanovisko s podmínkami 
k vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí návrhu územního plánu Sobotka è.j. 2182/ZP/2013 � Hy ze dne 

7.2.2013. 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu, oddìlení 
územního plánování ve svém stanovisku k návrhu ÚP Sobotka pod è.j. 16718/UP/2013/Hg ze dne 
13.9.2013 sdìlil, �e na základì posouzení pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka, dle 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona shledal nedostatky týkající se koordinace vyu�ívání území 
s ohledem na �ir�í územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje, 
a dále uvedl, �e zji�tìné nedostatky je nezbytné odstranit a na základì odstranìní tìchto nedostatkù 
vydá ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona potvrzení o jejich odstranìní. 
 
Poøizovatel na základì uvedeného stanoviska Krajského úøadu zajistil u projektanta úpravu návrhu 
územního plánu Sobotka a poté dopisem ze dne 25.2.2014 pod è.j. MuJc/2014/5204/UP/Laj za�ádal 
Krajský úøad, odbor územního plánování a stavebního øádu, odd. územního plánování o vydání 
potvrzení o odstranìní nedostatkù ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona. 
 
Krajský úøad poté dne 28.3.2014 pod è.j. 3453/UP/2014/Hg vydal potvrzení o odstranìní nedostatkù 
v návrhu územního plánu Sobotka, v jeho� závìru konstatoval, �e nedostatky z hlediska ustanovení § 
50 odst. 7 stavebního zákona, na které krajský úøad ve vý�e citovaných sdìleních upozornil, byly 
odstranìny, a �e na základì posouzení pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka z hledisek 
uvedených v ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, tj. z hledisek zaji�tìní koordinace vyu�ívání 
území s ohledem na �ir�í územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územnì plánovací 
dokumentací vydanou krajem, tímto sdìluje, �e neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly 
zahájit øízení o územním plánu Sobotka v re�imu ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona a 
ustanovení § 172 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.  
Poøizovatel dne 26.5.2014 oznámil konání veøejného projednání Návrhu ÚP Sobotka a Vyhodnocení 
jeho vlivù na udr�itelný rozvoj území a jejich zveøejnìní a vystavení. Spolu s oznámením byl zveøejnìn i 
upravený návrh a posouzený návrh ÚP, a to v ti�tìné podobì na odboru územního plánování a rozvoje 
mìsta Mìstského úøadu Jièín, budova 17. listopadu 16, Jièín a na Mìstské úøadu Sobotka, Boleslavská 
440 a souèasnì v elektronické podobì na internetových úøedních deskách Mìstského úøadu Jièín 
(www.mujicin.cz) a Mìstského úøadu Sobotka (www.sobotka.cz). Veøejné projednání bylo svoláno na 
2.7.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti Mìstského úøadu Sobotka. O prùbìhu veøejného 
projednání byl poøízen písemný záznam. Ve lhùtì v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního 
zákona na 9.7.2014, tj. do 7 dnù ode dne veøejného projednání byly k návrhu ÚP uplatòovány 
stanoviska, pøipomínky a námitky. 
 
Zastupitelstvo mìsta Sobotka jmenovalo dne 6. 11. 2014 nového urèeného zastupitele pro komunikaci 
s poøizovatelem nového územního plánu Sobotka - starostu mìsta pana Stanislava Tlá�ka. 
 
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem po ukonèení lhùty pro podávání stanovisek, 
pøipomínek a námitek po veøejném projednání vyhodnotili výsledky projednání návrhu a s ohledem na 
veøejné zájmy zpracovali návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných 
k návrhu ÚP Sobotka. Oba návrhy poté dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona poøizovatel 
doruèil dotèeným orgánùm a krajskému úøadu jako nadøízenému orgánu a to dopisem s è.j. 
MuJc/2015/7303/UP/�tP s datem 16.3.2015, v nìm� je zároveò vyzval v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona k uplatnìní stanovisek k tìmto návrhùm a to ve lhùtì 30 dnù od jejich 
obdr�ení. Dotèené orgány i krajský úøad jako nadøízený orgán byly zároveò upozornìni, �e pokud svá 
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stanoviska do stanovené lhùty neuplatní, má se za to, �e s návrhy souhlasí. 
 
Po doruèení stanovisek od dotèených orgánù vyhodnotil poøizovatel ve spolupráci s urèeným 
zastupitelem uplatnìná stanoviska, jejich závìry promítl do koneèného vyhodnocení výsledkù 
projednání návrhu ÚP dle ustanovení § 52 stavebního zákona a spolu s pokyny na úpravu ÚP je pøedal 
zpracovateli, který provedl úpravu návrhu ÚP Sobotka. 
 
S ohledem na skuteènost, �e se jednalo o podstatnou úpravu návrhu, bylo nutno pøistoupit k opakování 
veøejného projednání, tj. k opakování projednání návrhu ÚP dle ustanovení §52 stavebního zákona. 
 
Dne 26.7.2016 obdr�el poøizovatel upravený návrh ÚP Sobotka pøipravený pro opakované veøejné 
projednání. Tento upravený návrh ÚP byl v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona 
pøedlo�en spolu se �ádostí o vydání stanoviska pøíslu�nému úøadu podle zákona o posuzování vlivù na 
�ivotní prostøedí (Krajskému úøadu Královéhradeckého kraje, odboru �ivotního prostøedí) a pøíslu�nému 
orgánu ochrany pøírody a krajiny podle §45i zákona o ochranì pøírody (v území nespadající pod CHKO 
Èeský ráj - Krajskému úøadu Královéhradeckého kraje, odboru �ivotního prostøedí a v území nále�ející 
do CHKO Èeský ráj � Agentura ochrany pøírody a krajiny, Správa CHKO Èeský ráj, Turnov) pod è.j. 
MuJc/2016/13173/UP/Liu dne 27. 7. 2016. 
 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí, oddìlení EIATO vydal dne 11. 8. 
2016 pod è.j. 2182/ZP/2013 - Hy k pøedlo�enému návrhu ÚP Sobotka stanovisko, ve kterém sdìlil, �e 
upravený návrh územního plánu Sobotka není nutno posoudit z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí podle 
§10i zákona EIA se závìrem, �e po�adavky na územnì plánovací dokumentaci jsou navr�eny v 
rozsahu, kdy je mo�né vylouèit kumulativní vliv jednotlivých funkèních vyu�ití území ve smyslu zákona 
EIA. 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí, oddìlení ochrany pøírody uplatnil 
zároveò pod è.j. 2182/ZP/2013 - Hy k pøedlo�enému návrhu ÚP Sobotka stanovisko, ve kterém sdìlil, 
�e èást upraveného návrhu územního plánu Sobotka pro opakované veøejné projednání, která se 
nachází mimo území Správy CHKO Èeský ráj, nemù�e mít významný vliv na evropsky významné 
lokality (uvedené v naøízení vlády è. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 
významných lokalit) nebo na vyhlá�ené ptaèí oblasti ve smyslu zákona, jeliko� v øe�eném území se 
�ádné nevyskytují. 
Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky, odd. Správa CHKO Èeský ráj vydala dne 
22.8.2016 pod è.j. SR/0091/LI/2015-4 k pøedlo�enému upravenému návrhu ÚP Sobotka stanovisko, ve 
kterém bylo sdìleno, �e lze vylouèit významný vliv na pøíznivý stav pøedmìtù ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit le�ících v CHKO Èeský ráj a na pøíznivý stav pøedmìtù ochrany nebo 
celistvost Ptaèí oblasti Èeského ráje. 
 
S ohledem na závìry stanovisek dle §53 odst. 2 stavebního zákona mohl poté poøizovatel dne 8. 9. 
2016 oznámit konání opakovaného veøejného projednání Návrhu ÚP Sobotka a Vyhodnocení jeho vlivù 
na udr�itelný rozvoj území. Spolu s oznámením byl zveøejnìn i upravený návrh ÚP Sobotka, a to v 
ti�tìné podobì na odboru územního plánování a rozvoje mìsta Mìstského úøadu Jièín, budova 17. 
listopadu 16, Jièín a na Mìstském úøadu Sobotka, Boleslavská 440, Sobotka a souèasnì v elektronické 
podobì na internetových úøedních deskách Mìstského úøadu Jièín (www.mujicin.cz) a Mìstského 
úøadu Sobotka (www.sobotka.cz). K opakovanému veøejnému projednání byly v souladu s ustanovením 
§52 odst. 1 stavebního zákona pøizvány také dotèené orgány, krajský úøad a sousední obce (dopisem 
pod è.j. MuJc/2016/25192/UP/Liu ze dne 8. 9. 2016). Ve zveøejnìném oznámení byly uvedeny 
podrobné údaje k projednávanému návrhu ÚP a lhùty do kdy, kdo a k èemu lze uplatòovat stanoviska, 
pøipomínky a námitky. 
 
Opakované veøejné projednání bylo svoláno na 19. 10. 2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
Mìstského úøadu Sobotka. O prùbìhu opakovaného veøejného projednání byl poøízen písemný 
záznam. Lhùta pro uplatòování stanovisek, pøipomínek a námitek byla stanovena v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona do 26. 10. 2016, tj. do 7 dnù ode dne opakovaného 
veøejného projednání. 
Vzhledem k tomu, �e jedno podání pøipomínky bylo neúplné, tj. neobsahovalo v�echny potøebné 
nále�itosti, které jsou vy�adovány dle ustanovení § 22 odst. 3 a § 52 odst. 3 a 2 stavebního zákona, byl 
podatel vyzván k doplnìní chybìjících údajù, a to písemnou výzvou pod è.j. Mujc/2016/30192/UP/Liu, 
se stanovenou lhùtou do 24.11.2016. 
 
Po ukonèení lhùty pro podávání stanovisek, pøipomínek a námitek po opakovaném veøejném 
projednání a po ukonèení stanovené lhùty na doplnìní chybìjících nále�itostí jednoho podání, 
vyhodnotil poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem výsledky projednání návrhu územního 
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plánu Sobotka v souladu s ustanovením § 53 stavebního zákona a zpracovali Návrh rozhodnutí o 
námitkách a Návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k upravenému návrhu ÚP Sobotka. Oba 
návrhy poté dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona poøizovatel doruèil dne 28.2.2017 dotèeným 
orgánùm a krajskému úøadu jako nadøízenému orgánu a to dopisem s è.j. MuJc/2017/5413/UP/Liu, 
v nìm� je zároveò vyzval v souladu s ustanovením § 53 odst.1 stavebního zákona k uplatnìní 
stanovisek k tìmto návrhùm a to ve lhùtì 30 dnù od jejich obdr�ení. Dotèené orgány i krajský úøad jako 
nadøízený orgán byly zároveò upozornìni, �e pokud svá stanoviska do stanovené lhùty neuplatní, má 
se za to, �e s návrhy souhlasí. 
 
Po doruèení stanovisek od dotèených orgánù k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení 
pøipomínek vyhodnotil poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem uplatnìná stanoviska, jejich 
závìry promítl do koneèného vyhodnocení výsledkù opakovaného veøejného projednání návrhu ÚP dle 
ustanovení § 52 stavebního zákona a spolu s pokyny na úpravu ÚP je pøedal zpracovateli, který provedl 
úpravu návrhu ÚP pøed vydáním a posouzením ÚP poøizovatelem dle ustanovení §53 odst. 4 
stavebního zákona. 
 
S ohledem na skuteènost, �e se jednalo o nepodstatnou úpravu návrhu, bylo mo�no pøistoupit k vydání 
územního plánu dle ustanovení §54 stavebního zákona. 
 
Po doruèení upravené verze návrhu ÚP poøizovatel pøezkoumal soulad návrhu ÚP zejména s politikou 
územního rozvoje a územnì plánovací dokumentací vydanou krajem; s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s po�adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
po�adavky na ochranu nezastavìného území; s po�adavky stavebního zákona a jeho provádìcích 
pøedpisù a s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù podle 
zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì s výsledky øe�ení rozporù dle § 53 odst. 4 stavebního zákona, 
a dospìl k závìru, �e v návrhu Územního plánu Sobotka neshledal takové nedostatky, které by 
neumo�òovaly pøistoupit k vydání Územního plánu Sobotka. Podrobnìji je pøezkoumání souladu 
uvedeno v èásti odùvodnìní.  Zároveò byla doplnìna textová èást odùvodnìní v souladu s ustanovením 
§53 odst. 5 stavebního zákona a § 172 odst. 4 a 5 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád (v platném 
znìní).  
 
Poté byl návrh ÚP spolu s jeho odùvodnìním pøedlo�en dle §54 odst. 1 stavebního zákona 
zastupitelstvu mìsta Sobotka k jeho vydání. 
Zastupitelstvo mìsta Sobotka na svém zasedání v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, tj. po ovìøení, �e pøedlo�ený návrh ÚP není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územnì 
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledky øe�ení rozporù, se stanovisky dotèených orgánù a 
se stanovisky krajského úøadu, vydalo územní plán. 
 

 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNÌ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Územní plán Sobotka je koordinován s následující dokumentací:  

2.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky, ve znìní 
Aktualizace è. 1. 

Politika územního rozvoje Èeské republiky 2008 byla poøízena Ministerstvem pro místní rozvoj 
v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 a� 35 a § 186 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen stavební zákon). Na základì zprávy o jejím 
uplatòování rozhodla vláda ÈR svým usnesením è. 596 ze dne 9.8.2013 o zpracování aktualizace. 
Aktualizace è. 1 Politiky územního rozvoje Èeské republiky (dále jen �PÚR ÈR�) byla schválena 
usnesením vlády ÈR è. 276 dne 15.4.2015. 

PÚR ÈR je nástrojem územního plánování, který urèuje po�adavky a rámce pro konkretizaci ve 
stavebním zákonì obecnì uvádìných úkolù územního plánování v republikových, pøeshranièních a 
mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udr�itelný rozvoj území.  

PÚR ÈR urèuje strategii a základní podmínky pro naplòování úkolù územního plánování a tím poskytuje 
rámec pro konsensuální obecnì prospì�ný rozvoj hodnot území ÈR. 
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PÚR ÈR urèuje po�adavky na konkretizaci úkolù územního plánování v republikových, mezinárodních, 
nadregionálních a pøeshranièních souvislostech, urèuje strategii a základní podmínky pro naplòování 
tìchto úkolù a stanovuje republikové priority územního plánování pro zaji�tìní udr�itelného rozvoje 
území. 

Správního území mìsta Sobotka se po aktualizaci è. 1 PÚR ÈR netýká �ádný z rozvojových zámìrù, 
vytýèených PÚR ÈR. 

Územní plán Sobotka je s Aktualizací è. 1 Politiky územního rozvoje ÈR, schválenou usnesením vlády 
ÈR è. 276 dne 15.4.2015 v souladu. Po�adavky vyplývající z Politiky územního rozvoje Èeské republiky 
pro územní plánování ve správním obvodu mìsta Jièín, jako obce s roz�íøenou pùsobností, jsou 
øe�ením Územního plánu Sobotka splnìny. Sobotka nele�í v �ádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani 
ve specifické oblasti, vymezené PÚR ÈR. Na území obce s roz�íøenou pùsobností Jièín není PÚR ÈR 
vymezena �ádná rozvojová oblast nebo rozvojová osa ani specifická oblast. Na území obce 
s roz�íøenou pùsobností Jièín není PÚR ÈR vymezen ani �ádný koridor technické infrastruktury a 
související rozvojový zámìr. 

Z PÚR vyplývají pro øe�ení Územního plánu Sobotka souvislosti s následujícími republikovými 
prioritami pro zaji�tìní udr�itelného rozvoje území: 

(14) Ve veøejném zájmu chránit a rozvíjet pøírodní, civilizaèní a kulturní hodnoty území, vèetnì 
urbanistického, architektonického a archeologického dìdictví. Zachovat ráz jedineèné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedineèné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají znaènou hodnotu, napø. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by 
mìla být provázána s potøebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udr�itelného 
rozvoje. V nìkterých pøípadech je nutná cílená ochrana míst zvlá�tního zájmu, v jiných pøípadech je 
tøeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je �ivým v èase promìnným celkem, který 
vy�aduje tvùrèí, av�ak citlivý pøístup k vyvá�enému v�estrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stì�ejní kulturní, pøírodní a u�itné hodnoty. 

Bránit upadání venkovské krajiny jako dùsledku nedostatku lidských zásahù. 

ÚP Sobotka podporuje ochranu pøírodních, civilizaèních a kulturních hodnot øe�eného území, zejména 
ochranu ploch ÚSES regionálního a lokálního významu, CHKO Èeský ráj, geoparku UNESCO Èeský 
ráj. 

(14a) Pøi plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru pøi 
zohlednìní ochrany kvalitní zemìdìlské, pøedev�ím orné pùdy a ekologických funkcí krajiny. 

Øe�ení Územního plánu Sobotka zachovává podmínky pro zemìdìlskou výrobu i podmínky pro 
zachování ekologických funkcí krajiny. 

(15) Pøedcházet pøi zmìnách nebo vytváøení urbánního prostøedí prostorovì sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudr�nost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimi� k segregaci 
dochází, zva�ovat existující a potenciální dùsledky a navrhovat pøi územnì plánovací èinnosti øe�ení, 
vhodná pro prevenci ne�ádoucí míry segregace nebo sní�ení její úrovnì. 

Na území mìsta Sobotky neexistuje problém sociální segregace. 

(16) Pøi stanovování zpùsobu vyu�ití území v územnì plánovací dokumentaci dávat pøednost 
komplexním øe�ením pøed uplatòováním jednostranných hledisek a po�adavkù, které ve svých 
dùsledcích zhor�ují stav i hodnoty území. Vhodná øe�ení územního rozvoje je zapotøebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i jeho u�ivateli a v souladu s urèením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorù vymezených v PÚR ÈR. 

Územní plán Sobotka øe�í komplexní rozvoj území v souladu se zájmy ochrany pøírody a krajiny, 
navrhuje plochy pro bydlení v území s dobrou dostupností pracovních pøíle�itostí na Jièínsku a 
Mladoboleslavsku.  

(16a) Pøi územnì plánovací èinnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména mìst a 
regionù, který pøedstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvìtvových a èasových hledisek. 
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ÚP Sobotka respektuje integrovaný rozvoj území mìsta i venkovských katastrù a pøirozeného 
spádového území Sobotky.  

(17) Vytváøet v území podmínky k odstraòování dùsledkù hospodáøských zmìn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváøení pracovních pøíle�itostí, zejména v hospodáøsky problémových regionech a 
napomoci tak øe�ení problémù v tìchto územích.  
 
ÚP Sobotka pøispívá k vytvoøení územních podmínek pro rozvoj území i k eliminaci pøípadných 
dùsledkù hospodáøských zmìn vymezením ploch pro bydlení, obèanskou vybavenost, dopravu, 
zemìdìlskou i prùmyslovou výrobu. Ve venkovském prostøedí je rozvoj øe�en zejména prostøednictvím 
plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití "plochy smí�ené obytné - venkovské", do kterých lze zahrnout i 
pozemky staveb a zaøízení, které svým provozováním a technickým zaøízením nenaru�í u�ívání staveb 
v okolí a nesní�í kvalitu prostøedí, napø. neru�ící výroba a slu�by, zemìdìlství, které svým charakterem 
a kapacitou nezvý�í dopravní zátì� v území.  
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytváøet pøedpoklady pro posílení partnerství 
mezi mìstskými a venkovskými oblastmi a zlep�it tak jejich konkurenceschopnost.  
 
ÚP Sobotka naplòuje po�adavek na polycentrický (mnohostranný) rozvoj sídelní struktury vymezením 
zastavitelných ploch, stanovením podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití, 
stanovením koncepce veøejné infrastruktury i koncepce uspoøádání krajiny pro harmonický a udr�itelný 
rozvoj území.  

(19) Vytváøet pøedpoklady pro polyfunkèní vyu�ívání opu�tìných areálù a ploch (tzv. brownfields 
prùmyslového, zemìdìlského, vojenského a jiného pùvodu). Hospodárnì vyu�ívat zastavìné území 
(podpora pøestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavìného území (zejména 
zemìdìlské a lesní pùdy) a zachování veøejné zelenì, vèetnì minimalizace její fragmentace. Cílem je 
úèelné vyu�ívání a uspoøádání území úsporné v nárocích na veøejné rozpoèty na dopravu a energie, 
které koordinací veøejných a soukromých zájmù na rozvoji území omezuje negativní dùsledky 
suburbanizace pro udr�itelný rozvoj území.  

Na území mìsta nejsou opu�tìné a nevyu�ívané stavby po prùmyslové nebo zemìdìlské výrobì.  

(20) Rozvojové zámìry, které mohou významnì ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co nejménì 
konfliktních lokalit a následnì podporovat potøebná kompenzaèní opatøení. S ohledem na to pøi územnì 
plánovací èinnosti, pokud je to mo�né a odùvodnìné, respektovat veøejné zájmy, napø. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality �ivotního prostøedí, zejména formou dùsledné ochrany zvlá�tì 
chránìných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokøadù, ochranných pásem vodních zdrojù, 
chránìné oblasti pøirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemìdìlského a lesního 
pùdního fondu. Vytváøet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémù 
ekologické stability a zvy�ování a udr�ování ekologické stability a k zaji�tìní ekologických funkcí i 
v ostatní volné krajinì a pro ochranu krajinných prvkù pøírodního charakteru v zastavìných územích, 
zvy�ování a udr�ování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územnì plánovací èinnosti vytváøet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytváøet 
podmínky pro vyu�ití pøírodních zdrojù. 

ÚP Sobotka vytváøí pøedpoklady pro prosazování zájmù ochrany pøírody, územní plán nenavrhuje 
takové rozvojové zámìry, které by mohly významnì ovlivnit charakter krajiny.  

(20a) Vytváøet územní podmínky pro zaji�tìní migraèní propustnosti krajiny pro volnì �ijící �ivoèichy a 
pro èlovìka, zejména pøi umís�ování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územnì plánovací 
èinnosti omezovat ne�ádoucí srùstání sídel s ohledem na zaji�tìní pøístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Územní plán Sobotka zachovává migraèní propustnost krajiny � rozvoj je navr�en v návaznosti na 
zastavìné území. Územní plán nepodporuje pøibli�ování zástavby smìrem k sousedním obcím. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotèenými obcemi pøed zastavìním pozemky nezbytné pro 
vytvoøení souvislých ploch veøejnì pøístupné zelenì (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejich� území je krajina negativnì poznamenána 
lidskou èinností, s vyu�itím její pøirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásù nezastavìného 
území v bezprostøedním okolí velkých mìst, zpùsobilých pro nenároèné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostù a zachování prostupnosti krajiny.   
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Ve správním území mìsta Sobotky, vnì zastavìného území, není krajina výraznì negativnì 
poznamenaná lidskou èinností. Územní plán Sobotka zachovává podmínky pro volnou prostupnost 
krajinou.  

(22) Vytváøet podmínky pro rozvoj a vyu�ití pøedpokladù území pro rùzné formy cestovního ruchu (napø. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), pøi zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, které umo�òují celoroèní 
vyu�ití pro rùzné formy turistiky (napø. pì�í, cyklo, ly�aøská, hipo).   

ÚP Sobotka vytváøí pøedpoklady pro rozvoj pì�í a cykloturistiky pøi respektování vysokých krajinných a 
pøírodních hodnot území obce. V okolí Sobotky se nalézají sídla s vysokou koncentrací objektù a cílù 
turistického a cestovního ruchu, jedná se zejména o velké mno�ství památek v Jièínì, Mnichovì 
Hradi�ti, Libo�ovicích atd. Sobotka le�í na ji�ním okraji CHKO Èeský ráj, v území s hustou sítí pì�ích a 
cyklistických turistických tras. 

(23) Podle místních podmínek vytváøet pøedpoklady pro lep�í dostupnost území a zkvalitnìní dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pøi umis�ování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z tìchto 
hledisek úèelné, umis�ovat tato zaøízení soubì�nì. Zmíròovat vystavení mìstských oblastí nepøíznivým 
úèinkùm tranzitní �eleznièní a silnièní dopravy, mimo jiné i prostøednictvím obchvatù mìstských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatøeními v území. Zároveò v�ak vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostateèný odstup od vymezených koridorù pro nové úseky 
dálnic, silnic I. tøídy a �eleznic, a tímto zpùsobem dùslednì pøedcházet zneprùchodnìní území pro 
dopravní stavby i mo�nému ne�ádoucímu pùsobení negativních úèinkù provozu dopravy na veøejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatøení na eliminaci tìchto úèinkù). 

Územní plán Sobotka zachovává velmi dobrou dostupnost po silnièních komunikacích 1., 2. a 3 tøídy a 
po �eleznici. Silnice I/16 míjí Sobotku zcela mimo zastavìné území ji�ním obchvatem, ÚP Sobotka øe�í 
prùchod silnice II/281 zastavìným územím mimo centrum mìsta, jsou navr�ena i dal�í dopravní øe�ení 
pro zkvalitnìní zpùsobu dopravní obsluhy stávající i navrhované zástavby. Dopravní øe�ení reaguje i na 
zatí�ení území dopravou v souvislosti s cestovním ruchem zejména v letní sezónì.  

(24) Vytváøet podmínky pro zlep�ování dostupnosti území roz�iøováním a zkvalitòováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potøeby veøejné dopravy a po�adavky ochrany veøejného zdraví, zejména 
uvnitø rozvojových oblastí a os. Mo�nosti nové výstavby je tøeba dostateènou veøejnou infrastrukturou 
pøímo podmínit. Vytváøet podmínky pro zvy�ování bezpeènosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpeènosti obyvatelstva a zlep�ování jeho ochrany pøed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytváøet 
v území podmínky pro environmentálnì �etrné formy dopravy (napø. �eleznièní, cyklistickou).       

 Mìsto Sobotka je dobøe dostupné po silnici, le�í na trase silnice I/16. Na území obce funguje regionální 
autobusová a �eleznièní doprava, ÚP Sobotka podporuje cyklistickou dopravu a turistický ruch na 
území mìsta i v jeho okolí. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobì k pøekraèování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitù pro ochranu lidského zdraví, je nutné pøedcházet dal�ímu významnému zhor�ování 
stavu. Vhodným uspoøádáním ploch v území obcí vytváøet podmínky pro minimalizaci negativních vlivù 
koncentrované výrobní èinnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl 
zachován dostateèný odstup od prùmyslových nebo zemìdìlských areálù. 

Návrh ploch pro obytnou zástavbu i obèanskou vybavenost je øe�en tak, aby byl zachován dostateèný 
odstup od areálù zemìdìlské a prùmyslové výroby i od koridorù dopravy. 

(25) Vytváøet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva pøed potenciálními riziky a 
pøírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy pùdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
pøípadných �kod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potøebných pro umis�ování staveb a opatøení 
na ochranu pøed povodnìmi a pro vymezení území urèených k øízeným rozlivùm povodní. Vytváøet 
podmínky pro zvý�ení pøirozené retence srá�kových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a 
kulturní krajinu jako alternativy k umìlé akumulaci vod. 

V zastavìných územích i zastavitelných plochách vytváøet podmínky pro zadr�ování, vsakování i 
vyu�ívání de��ových vod jako zdroje vody a s cílem zmíròování úèinkù povodní.  
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Ve správním území mìsta Sobotka není záplavové území, nové zastavitelné plochy nejsou ohro�ené 
sesuvným územím. ÚP Sobotka respektuje pozemkové úpravy, zpracované pro území v západní èásti 
k. ú. Sobotka, podporuje zpomalení povrchového odtoku a vsakování srá�kových vod na místì 
zahrnutím sva�itých území do plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití "plochy smí�ené nezastavìného 
území - pøírodní, zemìdìlské". 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis�ovat do nich veøejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimeèných a zvlá�� odùvodnìných pøípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro pøemístìní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodòových �kod.  

Na území mìsta Sobotky není záplavové území.  

(27) Vytváøet podmínky pro koordinované umis�ování veøejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její úèelné vyu�ívání v rámci sídelní struktury. Vytváøet rovnì� podmínky pro zkvalitnìní 
dopravní dostupnosti obcí (mìst), které jsou pøirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
mo�nostem, poloze i infrastruktuøe tìchto obcí zlep�ovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Pøi øe�ení problémù udr�itelného rozvoje území vyu�ívat regionálních seskupení (klastrù) k dialogu 
v�ech partnerù, na které mají zmìny v území dopad a kteøí mohou posilovat atraktivitu území 
investicemi ve prospìch územního rozvoje. 

Pøi územnì plánovací èinnosti stanovovat podmínky pro vytvoøení výkonné sítì osobní i nákladní 
�eleznièní, silnièní, vodní a letecké dopravy vèetnì sítí regionálních leti��, efektivní dopravní sítì pro 
spojení mìstských oblastí s venkovskými oblastmi, stejnì jako øe�ení pøeshranièní dopravy, proto�e 
mobilita a dostupnost jsou klíèovými pøedpoklady hospodáøského rozvoje ve v�ech regionech.  

ÚP Sobotka naplòuje podmínky pro koordinované umís�ování veøejné infrastruktury a její rozvoj v 
souvislosti s pøedpokládaným komplexním rozvojem mìsta Sobotky vèetnì jeho venkovských èástí, 
navrhuje rozvoj veøejné infrastruktury, navrhuje doplnìní sítí dostupné technické infrastruktury ve vazbì 
na navrhovaný rozvoj mìsta.  

(28) Pro zaji�tìní kvality �ivota obyvatel zohledòovat nároky dal�ího vývoje území, po�adovat jeho 
øe�ení ve v�ech potøebných dlouhodobých souvislostech, vèetnì, nárokù na veøejnou infrastrukturu. 
Návrh a ochranu kvalitních mìstských prostorù a veøejné infrastruktury je nutné øe�it ve spolupráci 
veøejného i soukromého sektoru s veøejností.  

ÚP Sobotka navrhuje rozvoj veøejné infrastruktury v souladu s rozvojovými zámìry mìsta v souladu s 
po�adavky na zkvalitòování �ivota obyvatel, �ivotního prostøedí i kvality mìstských prostorù. 

(29) Zvlá�tní pozornost vìnovat návaznosti rùzných druhù dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy 
a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veøejné dopravy nebo mìstskou hromadnou 
dopravu umo�òující úèelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, obèanského vybavení, veøejných 
prostranství, výroby a dal�ích ploch, s po�adavky na kvalitní �ivotní prostøedí. Vytváøet tak podmínky 
pro rozvoj úèinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelùm rovné mo�nosti mobility 
a dosa�itelnosti v území. S ohledem na to vytváøet podmínky pro vybudování a u�ívání vhodné sítì 
pì�ích a cyklistických cest, vèetnì doprovodné zelenì v místech, kde je to vhodné.  

Na území Sobotky je autobusová a �eleznièní veøejná doprava, která zprostøedkovává spojení 
s okolními obcemi i centry osídlení. 

(30) Úroveò technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splòovala po�adavky na vysokou kvalitu �ivota v souèasnosti i v budoucnosti. 

Územní plán Sobotka rozvíjí koncepci stávajícího zpùsobu zásobování obce pitnou vodou ze 
stávajícího zdroje, ÚP rozvíjí i koncepci odkanalizování obce s likvidací odpadních vod na stávající 
mìstské ÈOV, která je situována na sousedním katastrálním území Osek u Sobotky. 

 
Územní plán Sobotka respektuje republikové priority obsa�ené v PÚR ÈR ve znìní Aktualizace è. 1, 
které mají vazbu na proces poøízení územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotky, resp. na územní 
souvislosti správního území mìsta Sobotka, které je souèástí území obce s roz�íøenou pùsobností 
Jièín. Na území obce s roz�íøenou pùsobností Jièín není PÚR ÈR vymezena �ádná rozvojová oblast 
nebo rozvojová osa ani specifická oblast. 
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Na území mìsta Sobotka po Aktualizaci è. 1 PÚR ÈR není navr�en �ádný koridor dopravní ani 
technické infrastruktury, èi související rozvojový zámìr. 
 
2.2. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
 
Správní území mìsta Sobotka se nachází v území øe�eném Zásadami územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen �ZÚR�) dle 
ustanovení zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen stavební zákon) vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 22. 
zasedání dne 8. záøí 2011 usnesením è. 22/1564/2011. ZÚR jsou úèinné od 16.11.2011.  

ZÚR v nadmístních souvislostech území Královéhradeckého kraje zpøesòují a rozvíjejí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, urèují strategii pro jejich naplòování a 
koordinují územnì plánovací èinnost obcí Královéhradeckého kraje. 

Mìsto Sobotka je souèástí oblastí krajinného rázu è. 5 Èeský ráj a è. 6 Cidlinsko. Správní území mìsta 
Sobotka je pøevá�nì souèástí krajinného typu "zemìdìlské krajiny", v okrajových èástech 
"lesozemìdìlské krajiny".  

ZÚR jsou závazné pro poøizování a vydávání územních plánù, regulaèních plánù a pro rozhodování v 
území. 

 

A) Stanovení po�adavkù na koordinaci územnì plánovací èinnosti dotèené obce a na øe�ení 
v územnì plánovací dokumentaci obce: 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanovilo následující po�adavky na koordinaci územnì 
plánovací èinnosti dotèeného území mìsta: 
1. naplòovat úkoly územního plánování v rámci pøíslu�né rozvojové osy (OS, NOS), oblasti (OB, 

NOB), specifické oblasti (SOB, NSO) a území s vyvá�eným rozvojovým potenciálem (UVRP), 
2. zastavitelné plochy umis�ovat pøedev�ím ve vazbì na zastavìné území, 
3. pøi poøizování územních plánù a regulaèních plánù respektovat a zohlednit priority územního 

plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji�tìní 
udr�itelného rozvoje území, 

4. zpøesnit a územnì stabilizovat plochy a koridory dopravní èi technické infrastruktury, rozvojové 
plochy, plochy pro protipovodòovou ochranu území a prvky územního systému ekologické stability 
nadregionálního a regionálního významu, 

5. pøi poøizování územnì plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech a osách a 
specifických oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivù tìchto 
zásad na �ivotní prostøedí (Posouzení vlivù Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z 
hlediska vlivù na �ivotní prostøedí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), vèetnì opatøení pro pøedcházení, 
sní�ení nebo kompenzaci v�ech zji�tìných nebo pøedpokládaných záva�ných záporných vlivù na 
�ivotní prostøedí. 

ad. 1. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území kraje pro zabezpeèení udr�itelného rozvoje 
území mezi rozvojovými oblastmi, rozvojovými osami a specifickými oblastmi vymezuje v rozsahu 
území dotèených obcí toto území: 

NSO3 Specifická oblast Jièínsko 
Správní území mìsta Sobotka je souèástí této vymezené specifické oblasti nadmístního významu. 
Územní vymezení NSO3: 
Baèalky, Bìchary, Budèeves, Bukvice, Bystøice, Èe�ov, Dìtenice, Dolní Lochov, Cholenice, Chyjice, 
Jièínìves, Kopidlno, Kostelec, Kozojedy, Libáò, Libo�ovice, Markvartice, Mladìjov, Ohaøice, Osek, 
Ostru�no, Rokytòany, Sam�ina, Sbìø, Sedli�tì, Sekeøice, Slavhostice, Sobotka, Staré Hrady, Støevaè, 
Údrnice, Vinary, Volanice, Vrbice, Vr�ce, Zelenecká Lhota, �eretice, �idovice, �lunice 

Úkolem pro územní plánování je: 
- identifikovat hlavní póly a støediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté vymezováním ploch 

zmìn vytváøet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnìní veøejné infrastruktury, 
- vymezováním ploch a koridorù pro dopravní infrastrukturu vytváøet územní pøedpoklady pro 

zlep�ení dopravní dostupnosti, 
- koordinovat územnì plánovací èinnost a územní rozvoj oblasti s Libereckým a Støedoèeským 

krajem, vytváøet pøedpoklady pro dosa�ení vyvá�ených podmínek udr�itelného rozvoje území, 
- plochy zmìn vyu�ití území koordinovat zejména s jeho specifickými pøírodními a kulturními 

hodnotami, 
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- vytvoøení pøedpokladù pro dosa�ení vyvá�ených podmínek udr�itelného rozvoje oblasti, 
- vytvoøení podmínek pro stabilizaci a zlep�ení �ivotní úrovnì obyvatelstva, 
- zvý�ení atraktivity území pro investory, 
- vytvoøení podmínek pro vyvá�ené zaji�tìní zájmù ekonomických a sociálních se zájmy ochrany 

pøírody a krajiny, 
- zlep�ení dopravní dostupnosti území, 
- respektování kulturních a civilizaèních hodnot území, vèetnì urbanistického, architektonického a 

archeologického dìdictví. 

Øe�ení: Návrh ÚP Sobotka respektuje a zohledòuje pøimìøenì úkoly stanovené pro specifickou oblast 
Jièínsko � NSO3, které mají vazbu na proces poøízení územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotky, 
resp. na územní souvislosti správního území Sobotka. 

ad. 2. Zastavitelné plochy umis�ovat pøedev�ím ve vazbì na zastavìné území, tj. návrhem ÚP Sobotka 
upøednostòovat plochy pøestavby a plochy navazující na zastavìné území. 

Územní plán Sobotka navrhuje zastavitelné plochy v zastavìném území, v prolukách a v plochách, 
navazujících pøímo na zastavìné území. 

ad. 3. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zaji�tìní udr�itelného rozvoje území. 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví k dosa�ení vyvá�eného vztahu územních podmínek 
pro pøíznivé �ivotní prostøedí, pro hospodáøský rozvoj a pro soudr�nost spoleèenství obyvatel území ve 
vazbì na priority stanovené Politikou územního rozvoje ÈR (dále jen �PÚR ÈR�) priority územního 
plánování na území Královéhradeckého kraje. Priority územního plánování kraje jsou urèeny ke 
konkretizaci cílù a úkolù územního plánování a po�adavkù na udr�itelný rozvoj území v územnì 
plánovací èinnosti mìst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro zmìny v konkrétních plochách: 
1) tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území vymezených 

rozvojových oblastí a rozvojových os, 
na území mìsta Sobotky jsou omezené územní podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu, 

2) tvorba územních podmínek pro rozvoj obèanského vybavení nadmístního významu podporujícího 
ekonomickou prosperitu kraje, 
na území mìsta Sobotky nejsou územní podmínky pro rozvoj obèanského vybavení nadmístního 
významu, 

3) tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potøebné pro 
zaji�tìní optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajù a Polské republiky vèetnì 
jeho vnitøní prostupnosti, 
Území mìsta Sobotky le�í na trase silnice I/16, zprostøedkovávající silnièní spojení s okolními 
støedisky osídlení,  

4) tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu potøebné pro 
zaji�tìní optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy, 
na území mìsta Sobotky nejsou územní podmínky pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního 
významu, 

5) vytváøení územních podmínek pro zaji�tìní kvalitního bydlení, vèetnì zaji�tìní dodávky vody a 
zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splòujících po�adavky na 
vysokou kvalitu �ivota v souèasnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlep�ení vzhledu 
mìst a obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních èástí historicky rostlé sídelní 
struktury, 
Územní plán Sobotka vytváøí pøedpoklady pro postupnou realizaci staveb pro bydlení v rámci ploch 
s rozdílným zpùsobem vyu�ití �plochy bydlení v bytových domech�, �plochy bydlení v rodinných 
domech � mìstské a pøímìstské�, �plochy bydlení v rodinných domech � venkovské�, �plochy 
smí�ené obytné � venkovské�, pro potøebu rozvojových ploch bude dobudován obecní vodovod a 
kanalizace, 

6) navrhování územních øe�ení smìøujících k prevenci ne�ádoucí míry prostorové sociální segregace 
s negativními vlivy na sociální soudr�nost obyvatel, 
v Sobotce není problém sociální segregace, 

7) vytváøení územních podmínek pro doplnìní obèanského vybavení na venkovì (zdravotních, 
sociálních a kulturních slu�eb), 
ÚP Sobotka stabilizuje stávající plochy obèanské vybavenosti a vytváøí územní pøedpoklady pro 
její rozvoj, 

8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemìdìlství a lesního hospodáøství, 
ÚP Sobotka zasahuje navr�enými zastavitelnými plochami, navazujícími na zastavìné území 
citlivì do honù zemìdìlské pùdy v okolí mìsta, 
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9) vytváøení územních podmínek pro zlep�ení dopravní prostupnosti a zabezpeèení optimální 
dopravní obslu�nosti s cílem zaji�tìní dostupnosti pracovních pøíle�itostí a obèanského vybavení 
vèetnì rekreace, 
priorita dopravní dostupnosti, optimální obslu�nosti a dostupnosti pracovních pøíle�itostí a 
obèanského vybavení je plnìna polohou mìsta na trase silnice I/16,  

10) pøednostní nové vyu�ití nevyu�ívaných výrobních a skladových areálù, míst opu�tìných armádou 
a ploch vy�adujících asanaci a rekultivaci (brownfields), 
na území obce nejsou tyto plochy, 

11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dal�ímu vyu�ívání odpadù jako surovin, 
na území mìsta probíhá separovaný sbìr odpadu, 

12) vytváøení územních podmínek pro rozvoj a vyu�ití pøedpokladù území pro nadmístní turistické a 
rekreaèní aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje, 
Sobotka je souèástí CHKO Èeský ráj, která zasahuje do severní èásti území obce. CHKO vedle 
funkce ochrany pøírody plní i úlohu turisticky významného území nadmístního významu, Sobotka je 
s ostatními èástmi Èeského ráje propojena turistickými cestami, 

13) tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu 
vyu�ívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje, 
ÚP Sobotka podporuje turistický a cestovní ruch návrhem zkvalitnìní dopravy na území mìsta 
øe�ením pøelo�ek silnic 2. a 3 tøídy, návrhem ploch pro parkování vozidel a podporou cyklistické 
dopravy, 

14) vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich vyu�ití v záplavových územích jen 
ve zcela výjimeèných a zvlá�� zdùvodnìných pøípadech, 
na území mìsta Sobotky není vymezeno záplavové území, 

15) stanovování po�adavkù na budoucí vyu�ití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva pøed potenciálními riziky a pøírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy pùdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah pøípadných �kod, zaji��ování územní ochrany ploch 
potøebných pro umis�ování staveb a opatøení na ochranu pøed povodnìmi a pro vymezení území 
urèených k rozlivùm povodní, 
navr�ené plochy pro budoucí zástavbu jsou mimo dosah mo�ného rozlivu vody z vodoteèe a mimo 
dosah úèinkù sesuvných území, 

16) podpora protierozních opatøení, akumulace a zvy�ování pøirozené retence srá�kových vod v 
území, zachycování a regulování odvodu pøívalových vod (protipovodòová opatøení) vèetnì 
revitalizací øíèních systémù a pøírodì blízkých protipovodòových opatøení, 
protierozní opatøení jsou podporována zahrnutím vybraných rizikových pozemkù do plochy 
s rozdílným zpùsoben vyu�ití �plochy smí�ené nezastavìného území � pøírodní, zemìdìlské�, 
preferuje se trvalé zatravnìní, je umo�nìna rozptýlená krajinná zeleò a umo�nìna realizaci 
protierozních opatøení,  

17) péèe o zemìdìlský pùdní fond (dále jen �ZPF�) a pozemky urèené pro funkci lesa (dále jen 
�PUPFL�) jako jednu z hlavních slo�ek �ivotního prostøedí, 
územní plán podporuje zájmy zemìdìlského a lesního hospodáøství na území mìsta Sobotky, ÚP 
Sobotka navrhuje zábory zemìdìlské pùdy pro zastavitelné plochy v návaznosti na zastavìné 
území, navrhuje zábory nezemìdìlských pozemkù, zábory v prolukách a zábory se kterými je 
dlouhodobì poèítáno. Pozemky urèené k plnìní funkcí lesa jsou v ÚP Sobotka vymezené ve 
stávajícím rozsahu, èást lesních pozemkù je souèástí ÚSES regionálního a lokálního významu, 

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zaji�tìní dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje, 
na území obce není zdroj pitné vody, èást území obce severnì od silnice I/16 je souèástí CHOPAV 
Severoèeská køída, 

19) ochrana území prvkù územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlep�ování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních 
migraèních tras �ivoèichù, 
tato ochrana je zaji�tìna polohou severní èásti území mìsta v CHKO Èeský ráj a stabilizací ploch 
a koridorù ÚSES, 

20) ochrana kulturního dìdictví spoèívajícího v polycentrické sídelní struktuøe, hodnotách zachovalých 
urbanistických celkù vèetnì architektonických a archeologických památek. Souèástí koncepce 
územního plánu Sobotka je mimo jiné i ochrana kulturních hodnot území vèetnì archeologického 
dìdictví. 

ad. 4. Plochy a koridory dopravní èi technické infrastruktury, rozvojové plochy, plochy pro 
protipovodòovou ochranu území a prvky územního systému ekologické stability nadregionálního a 
regionálního významu. 

· Plochy a koridory dopravní èi technické infrastruktury 
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Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území kraje vymezilo koridor územní rezervy pro zámìr 
mezinárodního a republikového významu: 
kapacitní silnice S5 (v kategorii silnice I. tøídy) � úsek Úlibice � Jièín - hranice kraje (Turnov) 
(DS1r) - na základì schválené Aktualizace è. 1 Politiky územního rozvoje Èeské republiky je tento 
koridor z øe�ení Územního plánu Sobotka vypu�tìn. Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR poøídilo Územní 
studii koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradi�tì - Rádelský mlýn - Úlibice (bøezen 2012). 
Jako doporuèená varianta koridoru S5 je vybrána varianta severní, která se nedotýká správního území 
mìsta Sobotky. 

· Vymezení územního systému ekologické stability 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících regionálních migraèních tras 
bioty v daném území biocentrum regionálního významu 1230 Zajakury a biokoridory regionálního 
významu RK 691, RK 692. 

Územní plán Sobotka respektuje plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální 
úrovni jako nezastavitelné s vyu�itím pro zvý�ení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Rovnì� tak 
respektuje ostatní ustanovení vztahující se k danému území vyplývající z úkolù pro územní plánování 
k vymezení územního systému ekologické stability stanovené v ZÚR Královéhradeckého kraje. 

ad. 5. Návrhem ÚP Sobotka respektovat a zohlednit principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení 
vlivù zásad na �ivotní prostøedí (Posouzení vlivù Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z 
hlediska vlivù na �ivotní prostøedí, EMPLA AG, spol. s r.o., 2010), vèetnì opatøení pro pøedcházení, 
sní�ení nebo kompenzaci v�ech zji�tìných nebo pøedpokládaných záva�ných záporných vlivù na 
�ivotní prostøedí, které mají vazbu na proces poøízení územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotky, 
resp. na územní souvislosti správního území Sobotka. 
Pøi zpracování ÚP Sobotka byly respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivù 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na �ivotní prostøedí (posouzení vlivù Zásad 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí, EMPLA AG, spol. s r. 
o., 2010).     

B) Vymezení cílových charakteristik krajiny 

1. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezilo pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých 
spolupùsobením pøírodních a lidských vlivù, jejich� výsledkem je jedineèný krajinný ráz, oblasti 
krajinného rázu è.5 Èeský ráj a è.6 Cidlinsko, které zasahují do správního území mìsta Sobotky. 

Pro celé území kraje se k zachování charakteristických rysù jednotlivých oblastí se shodným typem 
krajiny jsou stanoveny tyto obecné zásady: 
- Zemìdìlskou krajinu èlenit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umo�òující prùhledy krajinou pro 

zvýraznìní její hloubky nebo rùzných dominant. 
- Nevytváøet nová urbanizovaná území. 

Územní plán Sobotka respektuje a zohledòuje obecné zásady stanovené k zachování 
charakteristických rysù jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny obsa�ené v ZÚR. ÚP Sobotka 
nevytváøí nová izolovaná urbanizovaná území, neomezuje podstatným zpùsobem prostupnost krajiny.  

 
C) Vymezení veøejnì prospì�ných staveb, veøejnì prospì�ných opatøení, staveb a opatøení 
 
Územní plán Sobotka respektuje veøejnì prospì�ná opatøení, vyplývající pro území mìsta Sobotky ze 
ZÚR Královéhradeckého kraje. Jedná se o: 

· Biokoridory regionálního významu RK 691, RK 692 

· Biocentrum regionálního významu 1230 Zajakury 
Pro tato veøejnì prospì�ná opatøení bude mo�no pozemky vyvlastnit. 
 
 
Územnì analytické podklady pro území obce s roz�íøenou pùsobností Jièín (ÚAP) 

ÚAP jsou jedním z výchozích podkladù pro zpracování Územního plánu Sobotka. Z územnì 
analytických podkladù vyplývají následující po�adavky na øe�ení ÚP Sobotka: 

 
A. Limity vyu�ití v øe�eném území: 
V zájmovém území jsou lokalizovány limity vyu�ití v území, které lze kategorizovat na limity plynoucí z 
ochrany památek a kulturnì historických hodnot, ochrany dopravní a technické infrastruktury, ochrany 
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pøírody a pøírodních zdrojù a jiných limitù plynoucích ze specifik daného území èi jevù.  
V ní�e uvedené tabulce je uveden pøehled limitù lokalizovaných v správním území mìsta Sobotka: 
 

 
Obec  Limit vyu�ití území  Pilíø  
Sobotka archeologické nalezi�tì  sociální  
Sobotka geopark UNESCO  environmentální  
Sobotka elektrická stanice VN  ekonomický  
Sobotka hranice zastavìného území  socio-ekonomický  
Sobotka hranice zastavitelného území socio-ekonomický 

Sobotka CHOPAV  environmentální  
Sobotka Chránìná krajinná oblast  environmentální  
Sobotka III. zóna CHKO  environmentální  
Sobotka IV. zóna CHKO  environmentální  
Sobotka investice do pùdy  environmentální  
Sobotka lesy hospodáøské  environmentální  
Sobotka místní vodovod ekonomický 

Sobotka kanalizace ekonomický  
Sobotka èistírna odpadních vod ekonomický  
Sobotka nemovitá kulturní památka sociální 
Sobotka odvodòovací zaøízení environmentální 
Sobotka plocha obèanského vybavení  socio-ekonomický  
Sobotka plocha veøejných prostranství  socio-ekonomický  
Sobotka plocha výroby a skladování ekonomický 

Sobotka OP høbitova socio-ekonomický 

Sobotka oblast krajinného rázu environmentální 
Sobotka OP elektrické stanice VN  ekonomický  
Sobotka OP silnice I. tø.  ekonomický  
Sobotka OP silnice II. tø.  ekonomický  
Sobotka OP silnice III. tø.  ekonomický  
Sobotka OP vedení V35  ekonomický  
Sobotka OP vodovodního øadu ekonomický  
Sobotka OP kanalizaèní stoky ekonomický  
Sobotka OP telekomunikaè. kabelu  ekonomický  
Sobotka OP vleèky  ekonomický  
Sobotka OP �eleznice regionální ekonomický  
Sobotka PHO výroby ekonomický  
Sobotka STL plynovod ekonomický  
Sobotka pùdy I. a II. tø. ochrany ZPF  environmentální  
Sobotka regionální biocentrum  environmentální  
Sobotka regionální biokoridor  environmentální  
Sobotka lokální biocentrum environmentální 
Sobotka lokální biokoridor environmentální 
Sobotka silnice I. tø.  ekonomický  
Sobotka silnice II. tø.  ekonomický  
Sobotka silnice III. tø.  ekonomický  
Sobotka nadzemní vedení VN35  ekonomický  
Sobotka VKP ze zákona � ostatní environmentální 
Sobotka vleèka ekonomický 

Sobotka vodní plocha environmentální  
Sobotka vodní tok environmentální  
Sobotka vzdálenost 50 m od okraje lesa environmentální 
Sobotka místo krajinného rázu  environmentální  
Sobotka oblast krajinného rázu  environmentální  
Sobotka nezastavitelný pás v �íøce 6 m od 

bøehové èáry u drobného vodního 
toku 

environmentální 

 
B. Zámìry na provedení zmìn v území: 
Z dostupných zdrojù byly v prùbìhu procesu aktualizace ÚAP v obvodu ORP Jièín identifikovány 
zámìry na provedení zmìn v území. Zdrojem pro vymezení zámìrù na provedení zmìn v území byly 
pøedev�ím data od poskytovatelù a územní plány. Tyto zámìry jsou znázornìny ve výkresu zámìrù na 
provedení zmìn v území. 
Identifikované zámìry lze rozdìlit do dvou skupin. První skupina zahrnuje zámìry na provedení zmìn 
vycházející z územních plánù. Jedná se pøedev�ím o vymezené plochy, ve kterých je definovaná 
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zmìna funkèního vyu�ití území. Druhou skupinou zámìrù jsou vìt�inou bodové a liniové, které byly 
identifikovány na základì dat od poskytovatelù. Pøedstavují tak zámìry na výstavbu èi rekonstrukci 
dopravní a technické infrastruktury.  
 

Zámìry obsa�ené v ÚAP ORP Jièín: 

- Plocha bydlení � návrh 

- Plocha obèanského vybavení - návrh 

- Plocha pro výrobu a slu�by 

ÚP Sobotka navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení v zastavitelných plochách Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, 
Z15, Z17, Z18, Z20, Z22, Z24, Z25, Z28, Z29, Z31, Z32, Z34, Z35, Z36, Z37, Z39, Z44, Z46, pro 
obèanskou vybavenost pro tìlovýchovu a sport Z11, Z13, Z47, pro smí�enou výrobu Z21, Z42. 

 
C. Vybrané problémy k øe�ení v územnì plánovací dokumentaci: 
Jedním z úkolù ÚAP je stanovení problémových jevù a støetù. Takto identifikovatelné jevy by následnì 
mìly být odstranìny èi významnì redukovány bìhem procesu tvorby územního plánu. Identifikované 
problémy v zájmovém území lze rozdìlit do následujících skupin: 

- urbanistické závady 
- vymezování nových zastavitelných ploch na pùdách zaøazených do I. a II. tøídy ochrany 
- støety nových zastavitelných ploch s limity v území 
- støety zámìrù na provedení zmìn s limity v území 
- nevybudovaná infrastruktura v nìkterých obcích (pøedev�ím kanalizace a vodovod) 

- dopravní závady 
- prùchod rychlostní komunikace a silnice I. tøídy zastavìným územím 
- zásah ochranného pásma silnièní komunikace do zastavìného území 

- hygienické závady 
- skládky 
- staré ekologické zátì�e a kontaminované plochy 
- pøítomnost tzv. brownfieldu 

 
Bìhem zpracování Územního plánu Sobotka byl zájem støet s tìmito limity a nepøíznivými jevy 
minimalizovat.  
 
Výsledek pøezkoumání souladu návrhu Územního plánu Sobotka s politikou územního rozvoje a 
územnì plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 53 odst. 4 písm. a) stavebního zákona: 

Z hlediska posouzení souladu návrhu ÚP Sobotka s Politikou územního rozvoje ÈR a územnì 
plánovací dokumentací vydanou krajem poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by 
neumo�òovaly pøistoupit k vydání ÚP Sobotka. 
 

 

 

3.  VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S PO�ADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A 
PO�ADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVÌNÉHO ÚZEMÍ 

 

Územní plán je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 
stavebního zákona, vytváøí pøedpoklady pro výstavbu a pro udr�itelný rozvoj území. ÚP Sobotka 
zohledòuje �ádoucí vyvá�enost podmínek pro pøíznivé �ivotní prostøedí, hospodáøský rozvoj a pro 
soudr�nost spoleèenství obyvatel území ve snaze adekvátnì uspokojit potøeby souèasné generace bez 
ohro�ení podmínek �ivota generací budoucích. V podmínkách plo�ného a prostorového uspoøádání 
konkrétních návrhových ploch i jednotlivých ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití jsou respektovány cíle 
územního plánování uvedené v § 18 stavebního zákona (zejména cíle 4, 5 a 6) i úkoly územního 
plánování uvedené v § 19 stavebního zákona (zejména odst. 1 písm. a), b), d), e) a o) stavebního 
zákona. 
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Územní plán zaji��uje pøedpoklady pro udr�itelný rozvoj území øe�ením úèelného vyu�ití a prostorového 
uspoøádání území s cílem dosa�ení obecnì prospì�ného souladu veøejných a soukromých zájmù na 
rozvoji území a konkretizuje ochranu veøejných zájmù vyplývajících ze zvlá�tních právních pøedpisù.  

Územní plán chrání a rozvíjí pøírodní, kulturní a civilizaèní hodnoty území, vèetnì urbanistického, 
architektonického a archeologického dìdictví. Pøitom chrání krajinu jako podstatnou slo�ku prostøedí 
�ivota obyvatel a základ jejich toto�nosti. S ohledem na to urèuje podmínky pro hospodárné vyu�ívání 
zastavìného území a zaji��uje ochranu nezastavìného území a nezastavitelných pozemkù. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyu�ití zastavìného 
území.  

Územní plán Sobotka je zpracován v souladu se stavem území, jeho pøírodními, kulturními a 
civilizaèními hodnotami a stanovuje koncepci rozvoje území, vèetnì urbanistické koncepce s ohledem 
na hodnoty a podmínky území. Provìøuje a posuzuje potøebu zmìn v území, veøejný zájem na jejich 
provedení, jejich pøínosy, problémy, rizika s ohledem napøíklad na veøejné zdraví, �ivotní prostøedí, 
geologickou stavbu území, vliv na veøejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu�ívání.  

Územní plán stanovuje urbanistické po�adavky na vyu�ívání a prostorové uspoøádání území a na jeho 
zmìny, zejména na umístìní, uspoøádání a øe�ení staveb. Stanovuje podmínky pro provedení zmìn v 
území, zejména pak pro umístìní a uspoøádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území.  

Územní plán Sobotka vytváøí v území podmínky pro sni�ování nebezpeèí ekologických a pøírodních 
katastrof a pro odstraòování jejich dùsledkù, a to pøírodì blízkým zpùsobem, stanovuje podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, vytváøí v území podmínky pro hospodárné 
vynakládání prostøedkù z veøejných rozpoètù na zmìny v území a podmínky pro zaji�tìní civilní 
ochrany. 

Pøi tvorbì územního plánu byly uplatòovány poznatky zejména z oborù architektury, urbanismu, 
územního plánování, geografie, ekologie a památkové péèe.  

Územním plánem jsou stanoveny zásady vyu�ívání území (zejména prostøednictvím podmínek 
plo�ného a prostorového vyu�ití), zásady prostorového øe�ení dal�ího rozvoje sídla a zásady rozvoje 
jednotlivých funkèních slo�ek. 
 
ÚP Sobotka naplòuje cíle a úkoly územního plánování podle § 18 a § 19 stavebního zákona, zejména 
øe�ením bezkonfliktního vztahu mezi �ivotním prostøedím, hospodáøským rozvojem obce i soudr�ností 
spoleèenství obyvatel území:  

· vytváøí pøedpoklady pro výstavbu a pro udr�itelný rozvoj území, spoèívající ve vyvá�eném vztahu 
podmínek pro pøíznivé �ivotní prostøedí, pro hospodáøský rozvoj a pro soudr�nost obyvatel území a 
uspokojuje potøeby souèasné generace, ani� by ohro�oval podmínky �ivota generací budoucích 

· øe�í úèelné vyu�ití a prostorové uspoøádání území s cílem dosa�ení obecnì prospì�ného souladu 
veøejných a soukromých zájmù na rozvoji území 

· koordinuje veøejné a soukromé zámìry v území a zaji��uje ochranu veøejných zájmù vyplývající ze 
zvlá�tních právních pøedpisù 

· zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyu�ití zastavìného 
území 

· stanovuje podmínky pro provedení zmìn v území, zejména pro umístìní a uspoøádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

· vytváøí podmínky pro ochranu území podle zvlá�tních právních pøedpisù. 
 
Územní plán Sobotka vytváøí pøedpoklady pro komplexní rozvoj øe�eného území. Øe�í návrh ploch pro 
bydlení v rámci plochy �plochy bydlení v bytových domech�, �plochy bydlení v rodinných domech � 
mìstské a pøímìstské�, �plochy bydlení v rodinných domech � venkovské�,  �plochy smí�ené obytné � 
venkovské�, stabilizuje stávající plochy obèanské vybavenosti vèetnì ploch pro sport, navrhuje rozvoj 
ploch vhodných pro realizaci ekonomických aktivit v rámci zastavitelných ploch Z21, Z42 a Z49 pro 
výrobu, øe�í dobudování technické infrastruktury, rozvíjí dopravní systém mìsta. 
Územní plán Sobotka podporuje udr�itelný rozvoj území, spoèívající ve vyvá�eném vztahu podmínek 
pro pøíznivé �ivotní prostøedí, pro hospodáøský rozvoj a pro soudr�nost spoleèenství obyvatel území.  
ÚP Sobotka respektuje stávající pøíznivé mìøítko zástavby a vysoké urbanistické a pøírodní hodnoty 
území obce, stanoví podmínky pro provedení zmìn v území, zejména pak pro umístìní a uspoøádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.  
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Výsledek pøezkoumání souladu návrhu územního plánu Sobotka s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s po�adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a po�adavky na ochranu nezastavìného území dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona: 

Z hlediska posouzení souladu návrhu ÚP Sobotka s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s po�adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a po�adavky na ochranu 
nezastavìného území, stanovenými stavebním zákonem poøizovatel neshledal takové nedostatky, 
které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání ÚP Sobotka. 

 

 

 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO�ADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDÌCÍCH PRÁVNÍCH PØEDPISÙ 

 
Územní plán Sobotka je poøizován a projednáván v souladu s pøíslu�nými ustanoveními (zejména §47 
resp. §50-53) zákona è.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù a jeho provádìcích vyhlá�ek è. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Jednotlivé stupnì jsou postupnì projednány s veøejností, sousedními obcemi, krajským úøadem, 
dotèenými orgány a ostatními orgány, pøièem� ze strany poøizovatele je dbáno na splnìní oznamovací 
povinnosti i poskytnutí zákonem stanovené lhùty pro nahlédnutí do poøizované územnì plánovací 
dokumentace a uplatnìní podnìtù, stanovisek, námitek a pøipomínek, které jsou vyhodnoceny a 
pøípadnì té� zapracovány. Územní plán je poøízen a projednán v souladu s po�adavky stavebního 
zákona a provádìcích právních pøedpisù. Samotná dokumentace splòuje nále�itosti dané vyhlá�kou 
500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence 
územnì plánovací èinnosti a vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, 
v�echny uvedené pøedpisy v platném znìní.  
ÚP Sobotka je v souladu s cíli a úkoly územního plánování � respektuje ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území a po�adavky na ochranu nezastavìného území, vytváøí pøedpoklady pro 
udr�itelný rozvoj území, pro výstavbu v obci, stanovuje podmínky pro provedení zmìn v území 
s ohledem na charakter a hodnoty území.  
 
Výsledek pøezkoumání souladu návrhu Územního plánu Sobotka s po�adavky stavebního 
zákona a jeho provádìcích pøedpisù dle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona: 

Poøizovatel provìøil obsahové nále�itosti pøedlo�eného návrhu územního plánu, procesní nále�itosti 
poøizovacího procesu územnì plánovací dokumentace, jako� i ostatní po�adavky vyplývající ze zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon) ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a 
jeho provádìcích vyhlá�ek (vyhl. è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì 
plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti, v platném znìní a vyhl. è. 
501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, v platném znìní). 
Z hlediska posouzení souladu návrhu ÚP Sobotka s po�adavky stavebního zákona a jeho provádìcích 
právních pøedpisù poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání 
ÚP Sobotka. 
 

 

 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PO�ADAVKY ZVLÁ�TNÍCH 
PRÁVNÍCH PØEDPISÙ A SE STANOVISKY DOTÈENÝCH ORGÁNÙ 
PODLE ZVLÁ�TNÍCH PRÁVNÍCH PØEDPISÙ, POPØÍPADÌ 
S VÝSLEDKEM ØE�ENÍ ROZPORÙ 

 

Návrh územního plánu Sobotka je v souladu s po�adavky následujících právních pøedpisù v platném 
znìní: 

Zákon è. 17/1992 Sb., o �ivotním prostøedí v platném znìní � ÚP Sobotka neøe�í �ádné nové 
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po�adavky na vyu�ití území, které by mìly významný vliv na �ivotní prostøedí. 

Zákon è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí, v platném znìní, upravuje zpùsob 
posuzování zámìrù, které jsou v nìkterém ukazateli nadlimitní svým rozsahem (viz pøílohy k zákonu), 
po�aduje posuzovat dopady na slo�ky pøírody a krajiny a �ivotního prostøedí. Ze stanoviska Krajského 
úøadu Královéhradeckého kraje k návrhu zadání ÚP Sobotka vyplynul po�adavek na posouzení zámìrù 
územního plán na �ivotní prostøedí podle § 10i zákona EIA, který je zpracován v rámci vyhodnocení 
vlivù na �ivotní prostøedí.  

Zákon è. 114/1992 Sb., ve znìní zákona è. 267/2006 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném 
znìní vedle ochrany jednotlivých slo�ek �ivé i mrtvé pøírody chrání i maloplo�ná a velkoplo�ná území, 
kde je omezený systém vyu�ití území pro stavby a jiné investice podle povahy takového území. 
Øe�ením ÚP nejsou dotèeny ochranné podmínky prvkù regionálního a lokálního územního systému 
ekologické stability, nebyl uplatnìn po�adavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na plochy 
soustavy NATURA 2000. 

Vyhlá�ka è. 395/1992 Sb., k zákonu è. 114/1992 Sb., v platném znìní upravuje systém uspoøádání 
území ve vztahu k po�adavkùm ekologické stability (USES), které jsou nedílnou souèástí územních 
plánù. Viz § 1 a� § 6. Tato vyhlá�ka upravuje i registraci významných krajinných prvkù (VKP), které jsou 
respektovány v územním plánování, § 7. Tyto zájmy ochrany pøírody nejsou ÚP Sobotka dotèené. 

Zákon è. 334/1992 Sb. o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù � 
v souladu s tímto zákonem je provedeno vyhodnocení záborù pùdního fondu.  

Zákon è. 289/1995 Sb. o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù v platném znìní (lesní 
zákon) � ÚP Sobotka øe�í zábor lesních pozemkù v minimálním rozsahu 0,020 ha na k.ú. Spy�ova pro 
potøebu rozvoje cykloturistiky. 

Zákon è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzdu�í a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù � Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán ochrany ovzdu�í po posouzení pøedlo�ené 
dokumentace odsouhlasil návrh zadání ÚP Sobotka.  

Zákon è. 254/2001 Sb. o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù � ÚP Sobotka nemìní podmínky uplatòování vodního zákona na území obce. 

Zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù � Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje jako pøíslu�ný 
správní orgán po zhodnocení souladu pøedlo�eného návrhu s po�adavky pøedpisù v oblasti ochrany 
veøejného zdraví vydal souhlasné stanovisko.  

Zákon è. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù � 
Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje posoudil pøedlo�enou dokumentaci a vydal 
souhlasné stanovisko.  

Zákon è. 222/1999 Sb. o zaji��ování obrany Èeské republiky, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù � 
VUSS Pardubice uplatòuje nìkteré v�eobecné podmínky, které jsou zohlednìné.  

Zákon è. 20/1987 Sb. o státní památkové péèi, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù � øe�ením ÚP nejsou 
dotèeny zájmy památkové péèe. ÚP Sobotka respektuje objekty podléhající památkové péèi i vyhlá�ená 
ochranná pásma objektù památkové péèe. 

Zákon è. 44/1988 Sb. o ochranì a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù � Ministerstvo �ivotního prostøedí uvádí v souladu s tímto zákonem, �e ve 
svodném území nejsou evidována výhradní lo�iska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno 
chránìné lo�iskové území. 
 
 

Soulad se stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì 
s výsledkem øe�ení rozporù: 
 

1.   Vyhodnocení projednání dle §50 stavebního zákona � spoleèné jednání s DO, vystavení 
návrhu pro veøejnost, stanovisko krajského úøadu dle § 50 odst. 5, 7 stavebního zákona 
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1.1. stanoviska dotèených orgánù 

1.2.  pøipomínky oprávnìných investorù 

1.3.  stanovisko dle § 50 odst. 5 a 7 stavebního zákona (vèetnì potvrzení o odstranìní 
nedostatkù dle § 50 odst. 8 stavebního zákona) 

 

2.   Vyhodnocení projednání dle § 52 stavebního zákona � veøejné projednání 
2.1. stanoviska dotèených orgánù 

2.2. pøipomínky oprávnìných investorù 

2.3. stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek 

 

3.   Vyhodnocení stanovisek dle § 53 odst. 2 stavebního zákona 

 

4.   Vyhodnocení projednání dle § 52 stavebního zákona � opakované veøejné projednání 
4.1. stanoviska dotèených orgánù 

4.2. pøipomínky oprávnìných investorù 

4.3. stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 
5. - 1. Vyhodnocení projednání dle §50 stavebního zákona � spoleèné jednání s DO, vystavení 
návrhu pro veøejnost, stanovisko krajského úøadu dle § 50 odst. 5, 7 stavebního zákona 

 

Vyhodnocení stanovisek ke spoleènému jednání dle § 50 odst. 2 stav. zákona o návrhu ÚP Sobotka 
vèetnì vyhodnocení pøipomínek uplatnìných dle §50 odst. 3 stavebního zákona a vyhodnocení 
stanovisek dle §50 odst. 5 a 7 stavebního zákona (èíslování stanovisek respektuje poøadí v seznamu 
adres poøizovatele) 
Pøehled uplatnìných stanovisek dotèených orgánù a pøipomínek oprávnìných investorù je uveden 
v následující èásti elaborátu, kdy u ka�dého stanoviska nebo pøipomínky je uveden pøíslu�ný pokyn pro 
odpovídající korekci návrhu ÚP Sobotka. Tyto �pokyny na úpravu návrhu� byly do návrhu ÚP Sobotka 
zapracovány v souladu s výsledky spoleèného jednání. 
 

Pøipomínky uplatnìné obcí dle § 50 odst. 2 a veøejností dle § 50 odst. 3 stavebního zákona jsou uvedeny 
v kapitole 16. 

 

5. - 1.1. Vyhodnocení stanovisek dotèených orgánù a krajského úøadu jako nadøízeného orgánu 
uplatnìných k spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka dle § 50 stavebního zákona  
 

2A. Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor územního plánování a stavebního øádu, oddìlení stavebního øádu 

Pokud se týká obsahu návrhu územního plánu Sobotka, je tøeba uvést, �e tento, ve smyslu ustanovení § 
43 odst. 1 stavebního zákona, stanoví mimo jiné koncepci veøejné infrastruktury vèetnì podmínek pro 
její umís�ování. Zobrazení uvedené koncepce je pak vyjádøeno v grafické èásti návrhu územního plánu 
Sobotka, ve výkresu oznaèeném jako �Hlavní výkres�, �Hlavní výkres - vodní hospodáøství�, �Hlavní 
výkres - energetika, telekomunikace� a dále ve výkresu oznaèeném jako �Koordinaèní výkres�. K tomu 

je tøeba dále uvést, �e textová èást návrhu územního plánu Sobotka na stranì 22 mimo jiné napøíklad 
stanoví, �e �Zákresy vodovodu v grafické èásti je nutno chápat jako schematické vyjádøení koncepce 
bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepèního øe�ení nejsou vylouèeny zmìny tras 
stávajících i návrhových vedení v zastavìném území a v zastavitelných plochách �.  

Upozoròujeme v této souvislosti, �e územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území a je tak 
mimo jiné podle ustanovení § 90 a ustanovení § 111 stavebního zákona jedním z výchozích podkladù 
pro rozhodování stavebního úøadu v rámci územního a stavebního øízení. Z pøíslu�ných ustanovení 
stavebního zákona pak vyplývá, �e stanovení koncepce technické infrastruktury je mimo jiné nedílnou 
souèástí územního plánu. Vydáním územního plánu jsou tedy stanovena závazná pravidla v území, 
kterými se øídí dotèené subjekty v rámci své rozhodovací èinnosti.  

Pokud dojde v území ke zmìnì podmínek, za kterých byl územní plán vydán, stavební zákon pøipou�tí 
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poøízení jeho zmìny. Jedním z úkolù územního plánování je pak podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona, provìøovat a posuzovat potøebu zmìn v území, veøejný zájem na jejich provedení, 
jejich pøínosy, problémy, rizika s ohledem napøíklad na veøejné zdraví, �ivotní prostøedí, geologickou 
stavbu území, vliv na veøejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu�ívání. Vzhledem k vý�e 
uvedenému je tedy nutno upozornit na to, �e zmìny tras vedení technické infrastruktury vymezené ve 
vydané územnì plánovací dokumentaci je mo�né realizovat pouze zmìnou územnì plánovací 
dokumentace. 

Vyhodnocení: Územním plánem byla stanovena závazná základní koncepce technické infrastruktury. 

Z pohledu �ir�ích územních vztahù je tøeba k návrhu územního plánu Sobotka uvést následující. 

Pro správní území mìsta Sobotka vyplývá z Politiky územního rozvoje ÈR 2008 zejména po�adavek na 
vymezení koridoru kapacitní silnice S5 a dále po�adavek na zohlednìní republikových priorit územního 
plánování pro zaji�tìní udr�itelného rozvoje území, (dále jen �priority územního plánování�). 

Podle pøílohy è. 7 k vyhlá�ce è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací 
dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti (dále jen �vyhlá�ka�), èásti II., bodu 1), 
písm. a), musí textová èást odùvodnìní územního plánu obsahovat vyhodnocení koordinace vyu�ívání 
území z hlediska �ir�ích vztahù v území, vèetnì souladu s územnì plánovací dokumentací vydanou 
krajem. 

Nahlédnutím do textové èásti odùvodnìní pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, 
�e v kapitole 1. oznaèené jako � koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území, vèetnì 
souladu s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem�, je pouze opsán text jednotlivých 
po�adavkù vyplývajících z politiky územního rozvoje bez jejich podrobnìj�ího vyhodnocení. 
Pøedmìtná kapitola tedy neobsahuje takové informace, ze kterých by bylo patrno, jakým zpùsobem byly 
zohlednìny a vypoøádány po�adavky, vyplývající z vý�e citovaného celostátního dokumentu. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 2. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a územnì plánovací dokumentací vydanou krajem�. 

Dále je nezbytné uvést, �e správní území mìsta Sobotka se nachází v území øe�eném Zásadami 
územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Pøedmìtná krajská územnì plánovací dokumentace 
vymezuje ve správním území mìsta Sobotka koridor územní rezervy pro umístìní kapacitní silnice S5 a 
dále jako veøejnì prospì�ná opatøení prvky územního systému ekologické stability nadmístního 
významu a to konkrétnì regionální biocentrum oznaèené jako �1230 Zajakury� a regionální 
biokoridory oznaèené jako �691� a �692 �. Správní území mìsta Sobotka dále nále�í do nadmístní 
specifické oblasti NSO3 Jièínsko. Pro správní území obcí, které nále�í do pøedmìtné nadmístní 
specifické oblasti, vyplývají ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje tyto úkoly: 
identifikovat hlavní póly a støediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté vymezováním ploch 
zmìn vytváøet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnìní veøejné infrastruktury, vymezováním 
ploch a koridorù pro dopravní infrastrukturu vytváøet územní pøedpoklady pro zlep�ení dopravní 
dostupnosti, koordinovat územnì plánovací èinnost a územní rozvoj oblasti s Libereckým a 
Støedoèeským krajem, vytváøet pøedpoklady pro dosa�ení vyvá�ených podmínek udr�itelného rozvoje 
území, plochy zmìn vyu�ití území koordinovat zejména s jeho specifickými pøírodními a kulturními 
hodnotami, vytvoøení pøedpokladù pro dosa�ení vyvá�ených podmínek udr�itelného rozvoje oblasti, 
vytvoøení podmínek pro stabilizaci a zlep�ení �ivotní úrovnì obyvatelstva, zvý�ení atraktivity území pro 
investory, vytvoøení podmínek pro vyvá�ené zaji�tìní zájmù ekonomických a sociálních se zájmy 
ochrany pøírody a krajiny, zlep�ení dopravní dostupnosti území, respektování kulturních a civilizaèních 
hodnot území, vèetnì urbanistického, architektonického a archeologického dìdictví. Ze Zásad 
územního rozvoje pak dále vyplývá po�adavek na zohlednìní priorit územního plánování kraje. 

Nahlédnutím do textové èásti odùvodnìní pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, 
�e tato neobsahuje informace, ze kterých by bylo patrno, jakým zpùsobem byly zohlednìny a 
vypoøádány po�adavky vyplývající z územnì plánovací dokumentace vydané krajem, mezi které patøí 
napøíklad vý�e citovaný koridor územní rezervy pro umístìní kapacitní silnice S5, prvky územního 
systému ekologické stability nadmístního významu, nadmístní specifická oblast NSO3 Jièínsko èi 
priority územního plánování kraje jako� i jednotlivé dílèí úkoly územního plánování, vyplývající z 
nadøazené územnì plánovací dokumentace. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 2. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a územnì plánovací dokumentací vydanou krajem�. 
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Vzhledem k vý�e uvedenému pak dále pøipomínáme ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, které 
stanoví, �e �Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpøesòuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje�. 

Pokud se jedná o vý�e uvedený po�adavek pøílohy è. 7 k vyhlá�ce, týkající se vyhodnocení koordinace 
vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území v územním plánu, je tøeba z na�í strany upozornit, �e 
jsme v textové èásti odùvodnìní návrhu územního plánu Sobotka nedohledali informace, týkající se 
vyhodnocení koordinace respektive návaznosti jednotlivých zámìrù, které svým øe�ením pøesahují 
hranice správního území mìsta Sobotka. Z hlediska zámìrù vymezených v návrhu územního plánu 
Sobotka se jedná napøíklad o nadmístní a lokální prvky územního systému ekologické stability. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 11. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území�. 

V souvislosti s vý�e uvedeným pova�ujeme za �ádoucí na�e pøipomínky uplatnìné k pøedlo�enému 
návrhu územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotka zohlednit tj. provést úpravu návrhu územního 
plánu Sobotka, zejména pak ve vztahu k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona v novelizovaném 
znìní. Bez provedení úpravy pøedmìtné územnì plánovací dokumentace za úèelem odstranìní vý�e 
uvedených nedostatkù nebude mo�no vydat stanovisko nadøízeného orgánu územního plánování dle 
vý�e citovaného ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona v novelizovaném znìní. Podle citovaného 
ustanovení krajský úøad posuzuje návrh územního plánu zejména z hlediska zaji�tìní koordinace 
vyu�ívání území s ohledem na �ir�í územní vztahy, dále pak z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem. 

 

2B. Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení zemìdìlství 

I. Ochrana zemìdìlského pùdního fondu 

Krajský úøad jako orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu pøíslu�ný dle §17a zákona è. 334/1992 
Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu ve znìní pozdìj�ích právních pøedpisù uplatnil dne 12. 12. 

2012 pøi spoleèném jednání o návrhu územního plánu Sobotka v souladu s § 50 odst. 2 zákona è. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon) po�adavek na prodlou�ení lhùty 
pro uplatnìní stanoviska o 30 dnù., tj. do 10. 02. 2013 z dùvodu nároènosti nového územního plánu. 

II. Ochrana pøírody a krajiny  

Krajský úøad z hlediska zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù v 
platném znìní (lesní zákon) nemá k návrhu územního plánu Sobotka �ádné pøipomínky. 

III. Ochrana pøírody a krajiny 

Krajský úøad jako vìcnì i místnì pøíslu�ný orgán ochrany pøírody dle ust. § 77a zákona è. 114/1992 Sb., 
o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní nemá pøipomínky k návrhu územního plánu Sobotka. 
Návrhem územního plánu nejsou v èásti území le�ící mimo Chránìnou krajinnou oblast Èeský ráj 
dotèeny prvky územního systému ekologické stability (regionální a nadregionální úrovnì), zvlá�tì 
chránìná území (pøírodní rezervace a pøírodní památky) ani území soustavy Natura 2000 (evropsky 

významné lokality a ptaèí oblasti). 

IV. Posuzování vlivù na �ivotní prostøedí 
Krajský úøad uplatnil na spoleèném jednání k návrhu územního plánu Sobotka konaném dne 12. 12. 
2012 na Mìstském úøadu v Jièínì po�adavek na prodlou�ení lhùty pro uplatnìní stanoviska ve smyslu 

ustanovení § 50 odst. 2 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, o 30 dní. Na základì uplatnìného stanoviska k návrhu zadání 
územnì plánovací dokumentace ze dne 15. 11. 2010, èj. 21498/ZP/2010, bude krajský úøad vydávat 
stanovisko k vyhodnocení vlivù návrhu územního plánu Sobotka dle ustanovení § 22 písm. e) zákona è. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon 
o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Stanovisko krajský úøad vydá na 
základì výsledku spoleèného jednání a uplatnìných stanovisek k návrhu územního plánu Sobotka. 

V. Technická ochrana �ivotního prostøedí 
Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán ochrany ovzdu�í dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona è. 201/2012 Sb., o 
ochranì ovzdu�í, po posouzení pøedlo�ené dokumentace, souhlasí s návrhem územního plánu Sobotka. 
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2E. Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení zemìdìlství 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství (dále jen krajský úøad), 
pøíslu�ný podle ustanovení § 17a písm. a) zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního 
fondu ve znìní pozdìj�ích právních pøedpisù (dále jen zákon o ZPF) posoudil pøedlo�enou dokumentaci 
s vyhodnocením pøedpokládaných dùsledkù návrhu územního plánu Sobotka na zemìdìlský pùdní 
fond. 

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ZPF krajský úøad uplatòuje souhlasné stanovisko, které 
se týká lokalit v katastrálním území Sobotka, Èálovice, Staòkova Lhota, Stéblovice, Kdanice, Spy�ová 
a Lavice vedených v zemìdìlské pøíloze pod oznaèením: 

k.ú. Sobotka 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Z24, Z40, Z41, Z42, Z43, Z45, Z46, Z47, P1, 

P2, K1, K7 

k.ú. Èálovice 

Z15, Z16, Z17, Z18, Z36 

k.ú. Staòkova Lhota 

Z20, Z21, Z34, Z44 

k.ú. Stéblovice 

Z22, Z23, Z25, Z37 

k.ú. Kdanice 

Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, cyklo a pì�í trasa 

k.ú. Sy�ová 

Z35, K6, K7, cyklo a pì�í trasa 

k.ú. Lavice 

Z39 

Stanoviskem je dotèena zemìdìlská pùda v celkovém rozsahu 58,600 ha. 

Odsouhlasené pozemky jsou i nadále souèástí zemìdìlského pùdního fondu a jejich vlastníci jsou 
povinni zajistit jejich obhospodaøování a� do doby nabytí právní moci souhlasu k odnìtí pùdy ze 
zemìdìlského pùdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona o ZPF. 

Na tento souhlas se nevztahuje odvolací øízení a opravné prostøedky podle zákona è. 500/2004 Sb., 
správní øád, neøe�í se jím majetkoprávní ani u�ivatelské vztahy. 

Krajský úøad po�aduje zredukovat plochu Z26 (katastrální území Sobotka) a plochu Z28 (katastrální 
území Kdanice) cca na polovinu po�adované výmìry, to je na úroveò plochy Z30 (katastrální území 
Kdanice). Dùvodem po�adavku je poru�ení ustanovení § 4 odst. a) zákona o ZPF (co nejménì naru�ovat 
organizaci zemìdìlského pùdního fondu). 
Vyhodnocení: Lokalita Z26 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka, lokalita Z28 byla zredukována po 
hranici OP elektro ve smìru od obce. 

Krajský úøad nesouhlasí s lokalitou Z14, Z27 a K5 v katastrálním území Sobotka, s lokalitami Z19 a K4 
v katastrálním území Èálovice. 

Umístìní uvedených lokalit je v rozporu s ustanovením § 4 a 5 zákona o ZPF a dále je dotèena 
zemìdìlská pùda (kromì lokality Z27) nejvy��í kvality - I. tøída ochrany zemìdìlské pùdy. Do této 
tøídy jsou zaøazeny bonitnì nejcennìj�í pùdy v jednotlivých klimatických regionech, které je mo�nì 
odejmout ze ZPF pouze výjimeènì, a to pøevá�nì na zámìry související s obnovou ekologické stability 
krajiny, pøípadnì pro liniové stavby zásadního významu. 
Vyhodnocení: Lokality Z14, Z19, Z27, K4 a K5 byly vypu�tìny z návrhu ÚP Sobotka. 

 

2F. Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení EIA a IPPC 

Na základì návrhu územního plánu Sobotka, vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí a stanovisek 
dotèených orgánù vydává krajský úøad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA souh1asné 



 Textová èást OOP                                                                                                     Územní plán Sobotka 

Stránka 72 z 215 
 

stanovisko k vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí návrhu územního plánu Sobotka s podmínkami: 

 

Plocha 
Vylouèení / prostorová 

regulace 
Individuální regulativy Podmínky 

Z14 

K5 

 Vylouèit lokality z návrhu ÚP 
Sobotka (z dùvodu ochrany 
krajinného rázu). 

  

Z12 Odebrat z návrhu ÚP / 
zmen�it její rozsah a zachovat 
ovocný sad 

  

Z4, Z5, Z6, 

Z7, Z9, 

Z14, Z15, 

Z18, Z19, 

Z20 a Z44 

 Stanovit zadání územních 
studií, jejich poøízení je dáno 
jako podmínka pro rozhodování 
(pro stanovení etapizace vyu�ití 
ploch, provìøení 
architektonického a 
urbanistického pùsobení ploch 
ve vztahu ke krajinì a okolní 
zástavbì) 

 

Plochy 

rekreace na 

plochách 
pøírodního 
charakteru 

(RN) 

Z pøípustného vyu�ití vypustit 
sjezdové tratì a pøírodní 
koupali�tì 

  

k. ú. 
Kdanice 

Na základì výsledkù SEA 
vyhodnocení zredukovat 
rozsah zastavitelných ploch. 

  

Z18 

Z19 

Redukovat lokality. Sní�it 
horní (tj. východní) hranici 
plochy Z19. 

V podmínkách vyu�ití plochy 
Z18 limitovat poèet staveb pro 
bydlení na dvì a� tøi. 

 

Z7, Z20, 

Z27, Z34 

  V dal�ím stupni projektové 
dokumentace prokázat, �e 
nebudou pøekroèeny maximální 
pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i 
venkovních prostorech staveb, 
aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní 
�kodlivých vlivù ze silnièního 
provozu na silnièních 
komunikacích a na �eleznici a 
z provozu areálu zemìdìlského 

dru�stva. 

Z19  Objekt hromadné rekreace 
v plo�e situovat pøi západní 
hranici plochy. 

 

Z15  Umístit objekty pro bydlení 
pouze pøi komunikaci 

 

Z1, Z15, 

Z20, Z35, 

K1 

  V plochách nutno respektovat 
investice vlo�ené do pùdy a 
v projektové dokumentaci 
zámìrù øe�it pøípadný støet 
s melioraèním systémem. 

Odùvodnìní: Na základì vyhodnocení významnosti vlivù jednotlivých lokalit územního plánu na 
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slo�ky �ivotního prostøedí je mo�no konstatovat, �e územní plán, tak jak je pøedkládán, nemusí 
znamenat z hlediska identifikovaných vlivù �ádný významný nepøíznivý vliv na �ivotní prostøedí za 
pøedpokladu dodr�ení podmínek stanoviska. Jako nepøíznivý vliv byl vyhodnocen pro konkrétní plochy 
zábor ZPF, vliv na území s archeologickými nálezy a vliv na krajinný ráz, pøíznivý se pøedpokládá vliv 
na veøejné zdraví, sociálnì ekonomický vliv na obyvatelstvo, vliv na sní�ení povrchového odtoku 
srá�kových vod, vliv na mikroklima oblasti a zvý�ení druhové diverzity, vliv na projevy pùdní eroze a 
vliv na kvalitu povrchových vod. Bylo provedeno zhodnocení vlivu územnì plánovací dokumentace na 
krajinný ráz. Na základì dokumentace vyhodnocení vlivù územního plánu Sobotka byla stanovena 
opatøení pro minimalizaci nebo kompenzaci vlivù. Krajský úøad stanovil podmínku pro vyu�ití území, 
pøi jejím� respektování lze oznaèit koncepci za akceptovatelnou. 
Vyhodnocení: 

a)  Lokality Z14 a K5 byly vypu�tìny z návrhu ÚP Sobotka. 
b)  Lokalita Z12 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 
c)  Pro lokalitu Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z15, Z18, Z20 a Z44 byla stanovena jako podmínka pro 

rozhodování poøízení územní studie. Lokality Z14 a Z19, na základì ostatních stanovisek, byly 
z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìny. 

d)  V plochách rekreace na plochách pøírodního charakteru (RN) z pøípustného vyu�ití byly 
vypu�tìny sjezdové tratì a pøírodní koupali�tì. 

e)  Vybrané lokality (napø. Z18 a Z28) byly zredukovány. 
f)  Lokalita Z18 byla redukována s mo�ností výstavby max. 2 RD (na základì výsledku 

dohodovacího øízení s MìÚ Jièín, odborem �P). Lokalita Z19, na základì ostatních stanovisek, 
byla z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìna. 

g)  Pro lokalitu Z7, Z20, Z34 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba 
provádìt dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních 
komunikacích a z provozu areálu zemìdìlského dru�stva. Lokalita Z27 byla z návrhu ÚP 
Sobotka vypu�tìna. 

h)  Lokalita Z19 byla z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìna. 
i)  Pro lokalitu Z15 byla stanovena podmínka umístìní objektù RD pøi komunikaci. 
j)  V lokalitì Z1, Z15, Z20, Z35, K1 bylo upozornìno na investice vlo�ené do pùdy. 

 

2G. Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací kultury a památkové péèe 

K Va�í �ádosti podáváme toto sdìlení: k návrhu zadání ÚP Sobotka vydal KÚ KHK, odbor RR, odd. 
kultury a památkové péèe, dle zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, § 28, odst. c, stanovisko 
- uvedené území se dotýká MPZ Sobotka, dne 15. 11. 2010, pod è.j. 20131/RR/2010 - 2. Je nezbytnì 
potøebné, aby byly podmínky a doporuèení KÚ, RR, odd. KP uvedené v tomto stanovisku, zahrnuty v 
návrhu ÚP Sobotka. K návrhu ÚP Sobotka nebude oddìlení  kultury a památkové péèe vydávat 
stanovisko. 

Vyhodnocení: Dotèený orgán byl vyzván k uplatnìní stanoviska k návrhu ÚP Sobotka a samotný návrh 
byl dotèenému orgánu pøedlo�en ke kontrole, zda jím uvedené po�adavky k návrhu zadání ÚP Sobotka 

byly v návrhu ÚP Sobotka zohlednìny. 

 

3. Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územ.odbor JC,Dìlnická162, Jièín,506 01 

Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jièín posoudil podle § 31 odst. 1 
písm. b) zákona è.133/1985 Sb., o po�ární ochranì ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, v rozsahu po�árnì 
bezpeènostního øe�ení a podle § 10 odst. 6 zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, vý�e uvedenou dokumentaci, pøedlo�enou dne 4. 6. 2013. K vý�e 
uvedené projektové dokumentaci vydává: 
SOUHLASNÉ STANOVISKO  

 

4. Krajská hygienická stanice - územní pracovi�tì Jièín, Revoluèní 1076, Jièín 506 15 
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Po zhodnocení souladu pøedlo�eného návrhu územního plánu s po�adavky pøedpisù v oblasti ochrany 

veøejného zdraví se vydává toto stanovisko: 

S návrhem územního plánu Sobotka se souhlasí.  

V souladu s § 77 zákona o ochranì veøejného zdraví se souhlas vá�e na splnìní takto stanovených 
podmínek: 

1. Plochy pod oznaèením Z7 v k.ú. Sobotka a Z20 v k.ú. Staòkova Lhota jsou v ji�ní èásti podmínìnì 
vhodné pro funkèní vyu�ití plochy - plochy bydlení v rodinných domech - mìstské a pøímìstské (BI) do 
doby prùkazu naplnìní hygienických limitù hluku v chránìném venkovním prostoru staveb navrhované 
zástavby v denní i noèní dobì. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z7 a Z20, byly stanoveny podmínky vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních komunikacích. 

2. Plocha pod oznaèením Z27 v k.ú. Sobotka je podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití plochy - plochy 

smí�ené obytné - venkovské (SV) do doby prùkazu naplnìní hygienických limitù hluku v chránìném 
venkovním prostoru staveb navrhované zástavby v denní i noèní dobì. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 2. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a územnì plánovací dokumentací vydanou krajem�. 
Vyhodnocení: Lokalitu Z27 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

3. Plocha pod oznaèení Z26 v k.ú. Sobotka v severní èásti je podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití 
plochy - plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) do doby prùkazu naplnìní hygienický limitù hluku v 
chránìném venkovním prostoru staveb navrhované zástavby v denní i noèní dobì. 
Vyhodnocení: Lokalitu Z26 vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

4. Plocha pod oznaèením Z34 v k.ú. Staòkova Lhota v jihovýchodní èásti je podmínìnì vhodná pro 
funkèní vyu�ití plochy - plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) do doby prùkazu naplnìní 
hygienických limitù hluku v chránìném venkovním prostoru navrhované zástavby v denní dobì z 
provozu navazujícího zemìdìlského areálu. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z34 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù z provozu areálu zemìdìlského dru�stva. 

Odùvodnìní  
Sdìlením ze dne 22. 11. 2012 oznámil Mìstský úøad Jièín, úøad územního plánování, �i�kovo námìstí 
18, 506 01 Jièín, IÈO 002 71 632 konání spoleèného jednání o návrhu územního plánu Sobotka dne 12. 
12. 2012. 

Plochy pod oznaèením � Z7 a Z20, které se pøibli�ují ve své ji�ní èásti k pozemní komunikaci, je 
hodnocena jako podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití plochy - plochy bydlení v rodinných domech - 
mìstské a pøímìstské z dùvodu jejího umístìní v návaznosti na I/16 - pozemní komunikaci I. tøídy, pro 
kterou není dolo�eno naplnìní hygienických limitù hluku. Tím je dána mo�nost negativního ovlivnìní 
bydlení hlukem z provozu na uvedené komunikaci. 
Plocha pod oznaèením Z27, která se pøibli�uje ke komunikaci a �eleznièní trati je hodnocena jako 

podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití plochy - plochy smí�ené obytné - venkovské z dùvodu jejího 
umístìní v tìsné návaznosti na komunikaci a �eleznièní tra�. Tím je dána mo�nost negativního 
ovlivnìní bydlení hlukem z provozu na komunikaci a �eleznièní trati. 
Plocha pod oznaèením Z26 je hodnocena jako podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití plochy - plochy 

smí�ené obytné - venkovské z dùvodu tìsné návaznosti v severní èásti lokality na koridor územní 
rezervy (DS1r) pro úsek rychlostní komunikace R35, pro kterou není dolo�eno naplnìní hygienických 
limitù hluku. Tím je dána mo�nost negativního ovlivnìní bydlení hlukem z provozu na rychlostní 
komunikaci R35. 

Plocha pod oznaèením Z34 je hodnocena jako podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití plochy - plochy 

smí�ené obytné - venkovské z dùvodu tìsné návaznosti na zemìdìlský areál, pro kterou není dolo�eno 
naplnìní hygienických limitù hluku. Tím je dána mo�nost negativního ovlivnìní bydlení hlukem, ale i 
pachem a zvý�enou pra�ností z èinnosti provozované na pozemcích zemìdìlského areálu.  
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Upozoròujeme na skuteènost, �e pøestavbová plocha (P1) pro pøelo�ku silnice II/281 je navr�ena 
územím, ve kterém se nacházejí chránìné objekty (základní a mateøská �kola), u kterých musí být 
naplnìny hygienické limity hluku vèetnì jejich korekcí. 
Vyhodnocení: Pøestavbová plocha P1 byla vyhodnocena jako podmínìnì vhodná, kdy podmínkou pro 
funkèní vyu�ití dotèené pøestavbou plochy je, �e v navazujících øízeních bude prokázáno naplnìní 
hygienických limitù hluku vèetnì jejich korekcí pro chránìné objekty nacházející se v území. 

Dále upozoròujeme, �e plochy pod oznaèením Z15, Z18, Z19 v k.ú. Èálovice a Z22 a Z23 v k.ú. 
Stéblovice pro bydlení se nachází v tìsné návaznosti na pozemní komunikaci II/281, pro které není 
dolo�eno naplnìní hygienických limitù hluku z provozu na dané komunikaci. Je-li vedena pøepravní 
trasa ze Sklopísku Støeleè po této komunikaci, jsou uvedené lokality hodnoceny jako podmínìnì 
vhodné pro plochy smí�ené obytné - venkovské do doby prùkazu naplnìní hygienických limitù hluku v 
chránìném venkovním prostoru staveb navrhované zástavby v denní i noèní dobì. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z15, Z18, Z22 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni 
projektové dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních komunikacích a 
z provozu areálu zemìdìlského dru�stva. Lokality Z19 a Z23 byly vypu�tìny. 

 

5. Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Jièín, �eleznická 1057, 506 01 

Jièín 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj na základì Va�eho 
omámení ze dne 22. 11. 2012 ve vìci vydání stanoviska podle § 49 odst. 1 písm. j) zákona è. 166/1999 

Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (veterinární zákon), k Návrhu 
Územního plánu Sobotka, pøezkoumala pøedlo�enou dokumentaci a vydává toto stanovisko 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj) pracovi�tì Jièín nemá z 
veterinárního hlediska námitky proti vý�e uvedenému Návrhu Územního plánu Sobotka. 

 

6. Mìstský úøad Jièín � Odbor dopravy, Oddìlení silnièního hospodáøství, Havlíèkova 56, Jièín, 
506 01 

Z pohledu odboru dopravy MìÚ �Jièín jako pøíslu�ného silnièního správního úøadu pro silnice II. a III. 

tøídy v obvodu Jièína jako obce s roz�íøenou pùsobností podle ust. § 40 odst. 4 bodu a) zákona è. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v souladu s na�ím stanoviskem èj. 
MuJc/2010/20142/DOP/Dum ze dne 10. 11. 2010 máme k pøedmìtnému Návrhu následující stanovisko: 

1) Nesouhlasíme s navr�eným umístìním lokalit Z22 (Stéblovice), Z23 (Stéblovice), Z26 (Kdanice) a 
Z28 (Kdanice). V pøípadì, �e bude nadále po�adavek na jejich zachování, je tøeba je zmen�it o ochranné 
pásmo silnice a samotné napojení na silnièní sít� øe�it tak, aby k nìmu do�lo v intravilánu obce pøi 
vyu�ití stávajících místních komunikací, u kterých by napojení na silnièní sí� bylo provìøeno z hlediska 
dodr�ení normových rozhledových pomìrù oprávnìnou osobou. 
Vyhodnocení: Lokality Z22 a Z28 byly vyhodnoceny jako podmínìnì vhodné, kdy podmínkou je, �e 
uvedené lokality budou napojeny na dopravní infrastrukturu pomocí stávajících místních komunikací a 
toto napojení bude dodr�ovat normové rozhledové pomìry. Lokality Z23 a Z26 byly vypu�tìny 

z návrhu ÚP Sobotka. 

2) Provìøení normových rozhledových pomìrù oprávnìnou osobou pro ovìøení mo�nosti napojení na 
silnici je tøeba zajistit u lokalit Z18 (Èálovice), Z29 (Kdanice), Z31 (Kdanice), Z32 (Kdanice) a Z38 
(Lavice), co� platí i pro pøípadné vyu�ití stávajících sjezdù, u kterých se bude novou zástavbou mìnit 
frekvence vyu�ití. 
Vyhodnocení: Pro lokality Z18, Z29, Z31 a Z32 je stanovena podmínka provìøení normových 
rozhledových pomìrù pro zaji�tìní mo�nosti dopravního napojení na silnici. 

3) U lokalit Z19 a K4 je umístìní s ohledem na plánované vyu�ití mo�né, je v�ak tøeba poèítat s 
mo�ností zøízení pouze jednoho nového napojení na ka�dou stranu silnice II. tøídy èíslo 281 a s 
respektováním ochranného pásma silnice. 
Vyhodnocení: Lokalita Z19 a K4 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 
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Odùvodnìní:  
add) 1) Po�adujeme, aby pøipravovaná zástavba byla dle mo�ností soustøedìna do logických center. 
Uvedené lokality tomuto po�adavku neodpovídají. Pokud by investor na jejich umístìní trval, je zde 
ponechána zákonná mo�nost, jak toho dosáhnout. I kdy� mo�né øe�ení nepova�ujeme za pøíli� reálné, 
nebyly by v tomto pøípadì dotèeny námi chránìné zájmy. Odbor dopravy se zabýval i obdobnými 
lokalitami Z15 a Z18, u kterých dospìl k mo�né akceptaci, a to s ohledem na stávající vyu�ití lokalit a u 
lokality Z15 i s ohledem na vedení katastrální hranice. 

add 2) Dle zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nelze automaticky pøedpokládat, �e nová 
èi stávající napojení na silnici budou odpovídat po�adavkùm na rozhled. Pro ovìøení byly urèeny 
lokality, u kterých je vzhledem ke smìrovému a vý�kovému vedení silnice na stranì odboru dopravy 
urèitá pochybnost, nebo� nelze pøedem vylouèit úplnou nemo�nost zøízení plánované zástavby jen tím, 
�e nebude mo�né zøídit nový sjezd, pøíp. vyu�ívat stávající, který není normový. Proto zde po�adujeme 
pøedem provìøit, zda je napojení s ohledem na rozhledy pøípustné a toto provìøení doporuèujeme 
provést i u dal�ích lokalit, pokud chce mít v této zále�itosti investor jistotu. 

add 3) Z pohledu odboru dopravy není pøi umístìní mimo ochranné pásmo (viz ust. § 30 zák. è. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích) rozhodující, jak je lokalita od silnice vzdálena. Zøízení jednoho 
nového sjezdu na ka�dou stranu silnice nepova�uje v daném místì odbor dopravy za problém. 

 

7. Mìstský úøad Jièín � Odbor �ivotního prostøedí, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01 

Ve smyslu kompetencí daných pøíslu�nými zákony uplatòujeme následující pøipomínky: 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu: 

vydá Krajský úøad Královéhradeckého kraje. 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny: 
Vyjádøení odd. ochrany pøírody a krajiny: k pøedlo�eným návrhùm máme následující pøipomínky 

Obecnì jsou nesprávnì zaøazeny do zastavitelného území v�echny pozemky a zahrady, které se 
nacházejí uvnitø obcí. Toto je konfliktní pøedev�ím v územích malých obcí, kde je nyní velmi øídký 
charakter zástavby a mo�nost zastavìni velkých ploch, které jsou nyní vedeny jako zahrady, trvalé 
travní porosty apod. Situace jaká je zakreslena nyní v pøedlo�eném dokumentu umo�òuje zastavìt velké 
výmìry zelených ploch bez omezení a vzniká nerovnováha mezi poètem stávajících objektù v obci a 
mo�ností vystavìt dal�í. Po�adujeme proto opravit tento stav a do zastavitelných ploch zakreslit pouze 
zpevnìné a nyní zastavìné plochy. 
Vyhodnocení: Byly vyhodnoceny (rozli�eny) jednotlivé plochy v zastavìném území, které nejsou 
vhodné k zastavìní. Pøi tomto vyhodnocení byly vyu�ity po�adavky vyplývající z novelizovaného znìní 
stavebního zákona. 

- Èálovice - lokalita Z15 - je po�adována územní studie 

Vyhodnocení: Pro lokalitu Z15 byla stanovena jako podmínka pro rozhodování poøízení územní studie. 

- lokalita Z18 - na pozemku p.è. 40/1 k.ú. Èálovice lze pøipustit pouze 1 RD � zástavba v Èálovicích je 
nepravidelná, domy mají velké pozemky kolem sebe. Uvedený pozemek je v horní partii zástavby a 
nyní je zarostlý zelení. Abychom respektovali pùvodní zpùsob výstavby v Èálovicích, nelze zastavovat 
a zahu��ovat stávající stav. Lokalita Z19 je z dùvodu ochrany krajinného rázu vyu�itelná pouze jako 
volná krajina bez jakýchkoli staveb. Jedná se o pohledovì velmi exponovanou lokalitu ve volné krajinì, 
mimo spojení se zástavbou Èálovic. Toto území po�adujeme ponechat bez konkrétního vyu�ití v 
zemìdìlské pùdì. 
Vyhodnocení: Lokalitu Z18 byla redukována s mo�ností výstavby max. 2 RD (na základì výsledku 
dohodovacího øízení s MìÚ Jièín, odborem �P). Lokalitu Z19 byla z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìna. 

- nesouhlasíme s plochou VX na JV pod Èálovicemi urèenou pro technickou infrastrukturu - plocha je 

natolik exponovaná, �e by silnì naru�ovala dálkové pohledy 

Vyhodnocení: lokalita není v návrhu ÚP Sobotka 

- Sobotka - východní okraj ve volné krajinì jsou plochy OM - Z14. Toto nelze akceptovat, nebo� se 
jedná o volnou krajinu bez návaznosti na strukturu Sobotky 

Vyhodnocení: Lokalita Z14 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka 
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- Spy�ová - na lokalitì Z35 je pøípustný pouze jeden RD s vìt�í zahradou. Pozemek je oproti okolí vý�e 
a dùm zde postavený bude viditelný a proto jeho vzhled musí odpovídat po�adavkùm na venkovské 
bydlení 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z35 byla stanovena podmínka výstavby pouze 1 RD. 

- Kdanice - výmìra pro nové domy je navr�ena nepomìrnì se stávající zástavbou. Je nutné respektovat 
urèité mìøítko zastavìní v obci, a proto nesouhlasíme s navr�enými velkými plochami v Kdanici 

Vyhodnocení: Do�lo k redukci navr�ených lokalit v Kdanicích. 

- lokality oznaèené jako Z26 a Z28 není mo�né pøipustit s ohledem na ochranu krajinného rázu a 
charakteru zástavby v obci. Vytvoøením oboustranného koridoru podél vstupní komunikace do obce by 
vznikla nevhodná fronta domù. S ohledem na zvý�ený bøeh (komunikace je zaøíznuta v terénu) by se 
novì postavené domy je�tì vice nevhodnì uplatnily v dálkových pohledech. Zástavba Kdanice vznikala 
jako rozptýlená bez výraznì ulicového charakteru a vytvoøením linií podél pøíjezdové komunikace do 
obce by byl naru�en pùvodní charakter vytváøení zástavby. 
Vyhodnocení: Lokalita Z26 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. Lokalita Z28 byla zredukována po 
hranici OP elektro ve smìru od obce. 

- stejnì tak nelze souhlasit s lokalitou Z30. Je umìle vytvoøena �pøilepením� k pozemku p.è. 40/6, který 
ov�em tvoøí zahradu u domu a tato zahrada je rovnì� nevhodnì a chybnì zaøazena do zastavitelného 
území. Samotná lokalita Z30 má výmìru necelých 0,5 ha a toto je výrazné roz�íøení nové zastavitelné 
plochy do volné krajiny bez návaznosti na stávající zástavbu. 
Vyhodnocení: Lokalita Z30 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka a pozemek parc. è. 40/6 v k.ú. 
Kdanice byl vymezen jako stávající plocha bydlení jen po hranici pozemku parc. è. 40/12 v k.ú. 
Kdanice. Zbylá èást byla vymezena jako stávající plocha smí�ená nezastavìného území. 

- je mo�né akceptovat plochy Z31 a Z32 po úpravì s tím, �e se do zastavitelného území zaøadí pouze 
plocha pøi komunikaci pro stavbu max. 2 - 3 RD po obou stranách 

Vyhodnocení: Lokality Z31 a Z32 byly redukovány, kdy zastavitelné jsou plochy pøi komunikaci dle 
výsledku dohodovacího øízení. 

- na severní polovinì Kdanic - polovinu pozemku p.è. 349/1 k.ú. Kdanice pøiléhajícího k komunikaci 
III. tøídy 

Vyhodnocení: Lokalita Z 29 byla redukována dle výsledku dohodovacího øízení, tj. zastavitelná je ji�ní 
èást navazující na zastavìné území. 

- Trní - v oznaèené lokalitì Z 34 není mo�né pøipustit výstavbu z dùvodu ochrany krajinného rázu. 
�Pøilepení� pozemku p.è. 137 k.ú. Kdanice za stávající zahradu je nepøípustné roz�iøování zástavby do 
volné krajiny beze snahy o uspoøádání výstavby v obci. 
Vyhodnocení: Dle výsledku dohodovacího øízení byla lokalita Z33 vymezena jako návrhová plocha 
zelenì soukromé. 

- Lavice - Z39 je mo�né umístit 1 RD pøi cestì v ji�ní èásti pozemku - opìt se jedná o pozemek, který je 
pøièlenìn ke stávající zahradì bez øe�ení pøístupu a tudí� nutnosti budovat cestu a pøedev�ím zasahuje 
do 50-ti metrového ochranného pásma lesa. Lokalita Z38 je naprosto mimo zastavìné území, pouze 
�zabírá� èást pole a neøe�í jakékoli souvislosti s okolní zástavbou v obci. Vznikne samostatný 
�ostrùvek� uprostøed pole a toto je z pohledu ochrany krajiny nepøijatelné. 
Vyhodnocení: Lokalitu Z39 byla podmínìna mo�ností výstavby max. 1 RD pøi cestì v ji�ní èásti 
pozemku. Lokalita Z38 byla z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìna (dle dle výsledku dohodovacího øízení). 

Ostatní lokality patøí do CHKO Èeský ráj - vyjádøení vydá Správa CHKO Èeský ráj v Turnovì. 

Vyjádøení dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích zmìn: 
nejsou pøipomínky k návrhu územního plánu 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�): 
Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì, jako pøíslu�ný vodoprávní úøad podle ustanovení § 
106 odst. 1 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�), posoudil pøedlo�enou �ádost o vyjádøení podle 
ustanovení § 106 odst. 2 vodního zákona k vý�e uvedenému návrhu územního plánu mìsta Sobotka. 
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Provedeným �etøením a posouzením otázky mo�nosti ovlivnìní vodních pomìrù a zájmù chránìných 
ustanoveními vodního zákona a pøedpisù jej provádìjících zamý�leným zámìrem dospìl vodoprávní 
úøad k závìru, �e návrh územního plánu mìsta Sobotka je mo�ný pøi splnìni následujících podmínek: 

� Zahájení výstavby v lokalitách Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z14, Z20, Z24, Z34, Z44 a Z46 bude podmínìno 
realizací systémové kanalizace v tìchto lokalitách, která bude zaústìna do stávajících kanalizaèních 
stok svedených na centrální ÈOV. 
Vyhodnocení: Výstavba v lokalitì Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z14, Z20, Z24, Z34, Z44 a Z46 je podmínìna 
pøednostní realizací systémové kanalizace se zaústìním do stávajících kanalizaèních stok svedených na 
centrální ÈOV. 

Tato povinnost vyplývá z bodu 6. èlánku II zákona è. 20/2004 Sb., kterým se mìní vodní zákon, kde je 
stanoveno, �e obce, jejich� souèasnì zastavìné území je zdrojem zneèi�tìní o velikosti nad 2000 
ekvivalentních obyvatel, jsou povinny nejpozdìji do 31. 12. 2010 zajistit odkanalizování a èi�tìní 
odpadních vod na úroveò stanovenou naøízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona. Je 
zøejmé, �e tedy i u lokalit navrhovaných k zástavbì po tomto termínu, je tøeba zajistit jejich centrální 
odkanalizování na ÈOV. U ostatních lokalit v Sobotce se pøedpokládá napojení na stávající kanalizaèní 
stoky. 

� V lokalitì Z9 není kromì toho z technických dùvodù mo�né napojení jednotlivých nemovitostí pøímo 
na kanalizaèní pøivadìè na ÈOV. 
Vyhodnocení: V textové èásti odùvodnìní je upozornìno na uvedený limit mo�ného napojení 
jednotlivých nemovitostí na kanalizaèní pøivadìè ÈOV. 

� Zahájení výstavby v lokalitách Z15, Z18, Z19, Z26, Z28, Z29, Z30, Z31 a Z32 bude podmínìno 
realizací systémové kanalizace v tìchto lokalitách, která bude zaústìna do stávajících kanalizaèních 
stok kanalizace pro veøejnou potøebu nebo pøímo do vod povrchových. Èi�tìní odpadních vod bude 
zaji�tìno individuálnì (pokud nebude zaji�tìno napojení na centrální ÈOV). 
Vyhodnocení: Výstavba v lokalitì Z15, Z18, Z28, Z29, Z30, 231 a Z32 je podmínìna pøednostní 
realizací systémové kanalizace se zaústìním do stávajících kanalizaèních stok kanalizace pro veøejnou 
potøebu nebo pøímo do vod povrchových, kdy èi�tìní odpadních vod bude zaji�tìno individuálnì (pokud 
nebude zaji�tìno napojení na ÈOV). Lokalita Z19 a Z26 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

Jedná se o lokality s plánovanou výstavbou vìt�ího rozsahu, kde neexistují povrchové vody, do kterých 
by bylo mo�né jednotlivé objekty odkanalizovat Vypou�tìní pøedèi�tìných odpadních vod do vod 
podzemních je dle § 38 odst. 7 vodního zákona mo�né povolit jen výjimeènì z jednotlivých staveb pro 
bydlení a individuální rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících slu�by. Nelze proto poèítat s 
tímto zpùsobem likvidace odpadních vod z vý�e uvedených lokalit. Posledním zpùsobem likvidace 

odpadních vod je jejich akumulace v �umpách na vyvá�ení. Dle § 24b vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., o 
obecných po�adavcích na vyu�ití území se �umpy budují pouze tam, kde nelze odpadní vody odvádìt 
do kanalizace nebo pøedèi�tìné odpadní vody není mo�né vypou�tìt do vodního toku nebo do vod 
pozemních. Navrhování lokalit, kde jediným mo�ným øe�ením jsou �umpy na vyvá�ení v celé lokalitì, 
je proti smyslu tohoto ustanoveni, které pøedpokládá toto øe�ení pro jednotlivé nemovitosti ve 
stávajícím zastavìném území, kde jiné øe�eni není mo�né. Z tìchto dùvodù je s vý�e uvedenými 
lokalitami mo�né souhlasit pouze za pøedpokladu centrálního odvedení odpadních vod. Tomu dle 
na�eho názoru odpovídá i ustanovení § 20 odst. 1 a § 4 odst. 1 vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., kde je 
stanoveno, �e plochy pro bydlení se vymezují za úèelem zaji�tìní podmínek pro bydlení v kvalitním 
prostøedí, umo�òujícím neru�ený pobyt a �e obecným po�adavkem je stanovení podmínek vyu�ívání 
pozemkù, které nezhor�uje kvalitu prostøedí a hodnotu území. Naplnìním znìní tìchto ustanovení 
vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., je dle na�eho názoru i zaji�tìní systematického odkanalizování tìchto lokalit. 

� Do doby vybudování systematické kanalizace v èásti Èálovice a napojení na centrální ÈOV, je u 
prvních dvou a� tøí nemovitostí v lokalitì Z15, které lze odkanalizovat pøímo do Èálovického potoka (s 

odpovídajícím èi�tìním odpadních vod - ÈOV II. a III. tøídy), mo�ná individuální likvidace odpadních 
vod tímto zpùsobem. 
Vyhodnocení: Výstavba v lokalitì Z15 je podmínìna pøednostní realizací systémové kanalizace se 
zaústìním do stávajících kanalizaèních stok kanalizace pro veøejnou potøebu nebo pøímo do vod 
povrchových, kdy èi�tìní odpadních vod bude zaji�tìno individuálnì (pokud nebude zaji�tìno napojení 
na ÈOV). 

� V ostatních lokalitách bude likvidace odpadních vod øe�ena individuálnì. 
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� Navr�ené územní studie budou øe�it i odkanalizování lokalit a zásobení pitnou vodou. 
Vyhodnocení: V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má územní studie øe�it. 

Po�adujeme vý�e uvedené podmínky zapracovat do kapitoly 3.2. a v návaznosti na to upravit kapitolu 
4.5. textové èásti. 
 

9. Ministerstvo dopravy, Nábøe�í L. Svobody 12, Praha 1 / Centrum dopravního výzkumu 

Na základì ustanovení § 4 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním øádu (stavební 
zákon), v platném znìní, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotèený orgán ve vìcech dopravy, 
stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znìní, podle § 56 písm. d) zák. è. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znìní, podle § 88 odst. 1 písm. o) 
a p) zák. è. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znìni a podle § 4 zák. è. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbì, v platném znìní, k návrhu územního plánu Sobotky. 

Silnièní doprava 

Správním územím mìsta Sobotka prochází stávající silnice I. tøídy è. I/16. 

V souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezuje návrh územního plánu 
Sobotky koridor územní rezervy pro funkci �Plochy dopravní infrastruktury � silnièní� (DS) oznaèený 
UR1 pro plánovanou kapacitní silnici S 5 (R 35). 

V návrhu územního plánu je vymezena zastavitelná plocha v 1okalitì Z 1 s navrhovaným funkèním 
vyu�itím �Plochy dopravní infrastruktury - silnièní� (DS), plocha je urèena pro øe�ení dopravního 
pøipojení silnic I. a� III. tøídy. S vymezením této plochy nesouhlasíme, je nutno rozdìlit ji na nìkolik 
èásti tak, aby byla respektována stávající silnice è. I/16 vèetnì jejího ochranného pásma. 
Vyhodnocení: Lokalita Z1 je v návrhu ÚP Sobotka rozdìlena na jednotlivé podèásti. 

Lokality Z21 a Z42, obì s navrhovaným funkèním vyu�itím �Plochy smí�ené výrobní� (VS), jsou 
situovány v pøímé návaznosti na silnici è. I/16. Dopravní pøipojení tìchto lokalit bude dle návrhu ÚP 
Sobotka øe�eno prostøednictvím silnice III/28010, resp. stávající místní komunikace. K tìmto lokalitám 
nemáme dal�í pøipomínky. 

Lokality Z7 a Z20, obì s navrhovaným funkèním vyu�itím �Plochy bydlení v rodinných domech - 

mìstské a pøímìstské� (BI), jsou situovány v blízkosti stávající silnice è. I/16 a pravdìpodobnì budou 
zasa�eny hlukem. V tìchto lokalitách po�adujeme proto zaøadit pøípadné objekty a zaøízení, pro které 
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do podmínìnì pøípustného vyu�iti. Podmínkou bude 
nepøekroèení pøípustné hladiny hluku v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb a 
chránìných venkovních prostorech. Upozoròujeme, �e ve�kerá protihluková ochrana takto vzniklé 
zástavby budou muset být realizována investory této zástavby a to mimo pozemky silnice è. I/16. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z7, Z20 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních komunikacích. 

Dopravní pøipojení lokality Z7 je plánováno z navr�ené plochy dopravní infrastruktury silnièní v 
lokalitì Z1. Toto pøipojení po�adujeme øe�it prostøednictvím místních komunikací nebo sítì silnic 
ni��ích tøíd, nikoliv novým pøímým napojením na silnici è. I/16. 
Vyhodnocení: Dopravní napojení lokality Z7 realizované pøes plochu Z1 je podmínìno napojením na 
místní komunikace nebo silnice ni��ích tøíd. 

Ostatní lokality, které jsou zahrnuty v návrhu územního plánu Sobotky, nejsou situovány v blízkosti 
stávající silnice è. I/16. Z hlediska námi sledované silnièní a dálnièní sítì nemáme k tìmto lokalitám 
pøipomínky. 

�eleznièní doprava 

Øe�eným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná �eleznièní tra� è. 064 Mladá Boleslav - Stará 
Paka, která je ve smyslu § 3 zákona è. 266/1994 Sb., o dráhách, zaøazena do kategorie dráhy regionální. 
Po�adujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle vý�e uvedeného zákona. 
Vyhodnocení: návrh ÚP Sobotka uvedené pásmo �eleznièní dopravy respektuje. 
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V lokalitì Z27 (smí�ená obytná zástavba) po�adujeme zaøadit objekty a zaøízení, pro které jsou 
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkèního vyu�iti podmíneènì pøípustného. Podmínkou bude, 
�e v dal�ím stupni projektové pøípravy bude prokázáno nepøekroèení maximální pøípustné hladiny 
hluku v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
Vyhodnocení: Lokalita Z27 je vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

Letecká doprava 

Na Území obce okrajovì zasahuje ochranné pásmo leti�tì Jièín, které po�adujeme respektovat. 
Vyhodnocení: návrh ÚP Sobotka uvedené pásmo leti�tì Jièín respektuje. 

Z hlediska vodní dopravy nemáme pøipomínky, nebo� nejsou dotèeny námi sledované zájmy. 
 

10. Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, Pardubice 530 01 

Z obecného hlediska po�adujeme respektovat parametry pøíslu�né kategorie komunikace a ochranná 
pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho dùsledky nebudou dotèeny 
pøíp. nemovitosti ve vlastnictví ÈR MO. 
Vyhodnocení: návrh ÚP Sobotka respektuje ochranná pásma dopravní infrastruktury. 

Souhlas s územnì plánovacími podklady a dokumentací je podmínìn v pøípadech, �e jsou øe�eny plochy 
pro výstavbu vìtrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V 
úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelnì plánovaná výstavba VE nenaru�í 
obranyschopnost státu ÈR a zájmy resortu MO. Tuto skuteènost lze zjistit a� na základì podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souøadnice a vý�ky tìchto staveb. 
Pøed realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vy�ádat si stanovisko 
VUSS ke stavbì. Upozoròuji na skuteènost, �e pokud se proká�e, �e stavby VE budou mít negativní 
vliv na radiolokaèní techniku v u�ívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbì VE zamítavé. 

V�eobecnì pro územní a stavební èinnost v øe�eném území platí: 

Pøedem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice, Teplého 1899, projednána výstavba: 

VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území 

Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. è. l83/06 Sb., v nìm� lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit stavbu jen na základì závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 

celé území pro tyto druhy výstavby: 
� stavby vy��í ne� 15 m nad terénem pokud není vý�e uvedeno jinak; 
� výstavba nebytových objektù (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s 
kovovou konstrukcí apod.); 
� stavby vyzaøující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorù, mobilních telefonù, vìtrných 
elektráren apod.); 
� stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
� zrnìny vyu�ití území; 
� nové trasy pozemních komunikací, jejich pøelo�ky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a ru�ení 
objektù na nich vèetnì silnièních mostù, èerpací stanice PHM; 
� nové dobývací prostory vèetnì roz�íøení pùvodních; 
� výstavba nových leti��, rekonstrukce ploch a leti�tních objektù, zmìna jejich kapacity; 
� zøizování vodních dìl (pøehrady, rybníky); 
� vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektù na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejich� 
výstavbou dojde ke zmìnám pomìrù vodní hladiny; 
� øíèní pøístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulaèních ploch nebo jejich ru�ení; 
� �eleznièní tratì, jejich ru�ení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektù na nich; 
� �eleznièní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zmìna zaøazení apod.; 
� ve�kerá výstavba dotýkající se pozemkù s nimi� pøíslu�í hospodaøit MO 

Vojenská správa si vyhrazuje právo zmìnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vy�ádají zájmy 
resortu MO. 

Vyhodnocení: Uvedený výèet druhù výstavby je uveden v textové èásti odùvodnìní. 
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11. Ministerstvo prùmyslu a obchodu, Na Franti�ku 32, 110 15  Praha 1 

Z hlediska pùsobnosti MPO ve vìci vyu�ívání nerostného bohatství a tì�by nerostných surovin 
neuplatòujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona k návrhu ÚP Sobotka �ádné 
pøipomínky, proto�e v k.ú. Sobotka a Staòkova Lhota se nenacházejí výhradní lo�iska nerostných 
surovin. 

Vyhodnocení: Dotèený orgán se vyjádøil pouze k k.ú. Sobotka a Staòkova Lhota. Poøizovatel jej vyzve 
k doplnìní v rámci veøejného projednání. 
 

Doplnìní � e-mail: 

Celé správní území je mimo výhradní lo�iska. 
Ing. arch. Jan Ko�atka 

Ministerstvo prùmyslu a obchodu 

Na Franti�ku 32 

110 15 Praha 1 

 

13. Ministerstvo zemìdìlství - Pozemkový úøad, Havlíèkova 56, 506 14 Jièín  

Pozemkový úøad v Jièínì provádí na území uvedené obce v souèasné dobì jednoduché pozemkové 
úpravy s výmìnou vlastnických práv. Jedná se o území západnì od zámku v Sobotce. K této 
pozemkové úpravì byl zpracován plán spoleèných zaøízení, který je v souladu s pøedlo�eným Návrhem 
územního plánu Sobotka. K Návrhu ÚP Sobotka nemáme pøipomínek ani námitek. 
 

14. Ministerstvo �ivotního prostøedí ÈR, Resslova 1229/2a,  500 02 HK 

K návrhu územního plánu Sobotka Ministerstvo �ivotního prostøedí podle ustanovení § 15 zákona è. 
44/1988 Sb., o ochranì a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znìní, uvádí, �e ve 

svodném území obce Sobotka nejsou evidována výhradní lo�iska nerostných surovin a nebylo zde 
stanoveno chránìné lo�iskové území. 

Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona è. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v 
platném znìní, informuje, �e v obci jsou evidovány èetné plochy aktivních a potenciálních sesuvù; v 
zastavìné èásti obce je 1 poddolované místo �Sobotka - Humprecht�. 
Vyhodnocení: návrh ÚP Sobotka uvedené poddolované místo respektuje. 
 

15. Obvodní báòský úøad, Horská 5, Trutnov 541 01 

K Va�emu oznámení sdìlujeme, �e k návrhu ÚP Sobotka není ze strany zdej�ího úøadu pøipomínek, 
nebo� na uvedeném katastrálním území není stanoven dobývací prostor. 
 

16. Správa chránìné krajinné oblasti Èeský ráj, Antonína Dvoøáka 294, 511 01 Turnov 

Správa CHKO Èeský ráj má po seznámení s pøedlo�enými podklady následující pøipomínky: 

Grafická èást: 

� Lokalita Z2 - komunikace - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. 
Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou, lokalita byla odsouhlasena ji� ve zmìnì È. 2 
ÚPSÚ Sobotka. 

� Lokalita Z3 - p. p. è. 1447/1 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Lokalita byla navr�ena ji� ve zmìnì è. 2 ÚPSÚ Sobotka. Správa vydala k roz�íøení 
parkovi�tì rozhodnutí è. j. 2004/432/210. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zahrnutím lokality. 

� Lokalita Z5 - p. p. è. 1427/8, 1427/19, 1427/20, 1183/5, 1183/1, západní èást p. p. è. 1427/9 k. ú. 
Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Správa CHKO 
Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou, lokalita byla odsouhlasena ji� ve zmìnì è. 2 ÚPSÚ Sobotka. 
Zástavba lokality je podmínìna zpracováním územní studie. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z5 byla stanovena jako podmínka pro rozhodování poøízení územní studie. 
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� Lokalita Z6 - jihovýchodní èást p. p. è. 1427/6, 1443, 1446 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. 
zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Zástavba lokality je podmínìna zpracováním územní 
studie. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zahrnutím lokality. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z6 byla stanovena jako podmínka pro rozhodování poøízení územní studie. 

� Lokalita Z12 - p. p. è. 1479 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Lokalita se nachází na úpatí významné krajinné a kulturní dominanty zámku 
Humprecht. Ve východní èásti pozemku se nachází ovocné stromy vy��ích kmenných tvarù, západní 
èást pozemku je zarostlá náletovou zelení. Dle ustanovení § 4 odst. 4 Naøízení vlády è. 508/2002, 
kterým se vyhla�uje Chránìná krajinná oblast Èeský ráj (dále jen naøízeni vlády), je cílem III. zóny 
udr�ení a podpora vyu�ívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodáøství a zemìdìlství a 
vhodné formy turistiky a rekreace. Zástavbou lokality by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování 
pozemkù, a tím by do�lo ke zmìnì typického charakteru krajiny. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi 
poslání oblasti zaøazeno zachování typického charakteru krajiny za souèasného rozvíjení ekologicky 
optimálního systému u�ívání krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Realizací zámìru by do�lo ke zmìnì 
mìøítka ploch. Realizace sportovi�tì by výraznì sní�ila stávající pøírodní charakter místa, do�lo by k 
výraznému zásahu do ploch zelenì. Byla by naru�ena pøírodní charakteristika krajinného rázu ve 
smyslu ust. § 12 zákona. Na základì vý�e uvedených dùvodù nebude Správa CHKO Èeský ráj souhlasit 
s navr�enou zmìnou. 
Vyhodnocení: Lokalita Z12 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Lokalita Z16 - p. p. è. 202/4, 202/5 k. ú. Èálovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované 
ochrany pøírody a krajiny. V souèasné dobì se jedná o zatravnìné plochy. Èálovice jsou do okolní 
krajiny zapojeny obvodovým prstencem zahrad. Jedná se o zemìdìlskou krajinu plo�in a plochých 

pahorkatin. Zemìdìlská krajina má charakter scelených lánù. Hodnotou je celkový ráz pohledovì 
otevøené zemìdìlské krajiny s kompaktními vesnicemi, �utopenými� v zeleni. Okraj zástavby Èálovic 
je pohledovì exponovaný z blízké krajinné a kulturní dominanty, zámku Humprecht. V ust. § 2 naøízeni 
vlády je mezi poslání oblasti zaøazeno zachování typického charakteru krajiny, za souèasného rozvíjení 
ekologicky optimálního systému u�ívání krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Obec se øadí mezi vesnice s 
dochovanou historickou strukturou s dvorcovým a� ulièním uspoøádáním zástavby. Nová výstavba v 
této èástí sídla by nerespektovala stávající strukturu osídlení. Urbanistická struktura je hodnotou 
zasluhující zvý�enou ochranu. Stávající charakter zástavby je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust. § 12 zákona. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí se 
zaøazením lokality. 
Vyhodnocení: Lokalita Z16 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Lokalita Z17 - p. p. è. 11/4 k. ú. Èálovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Jedná se o stávající sad v proluce mezi stávající zástavbou. Sídlo je do okolní krajiny 
zapojeno obvodovým prstencem zahrad, jedná se o zemìdìlskou krajinu plo�in a plochých pahorkatin. 
Urbanistická struktura je hodnotou zasluhující zvý�enou ochranu. Stávající charakter zástavby je 
souèásti kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust. § 12 zákona. Správa 
CHKO Èeský ráj po�aduje zú�ení lokality, výstavba objektu bude mo�ná pouze v návaznosti na 
stávající sídlo. Severozápadní èást pozemku by mìla zùstat zachována stávajícímu vyu�ití. 
Vyhodnocení: Lokalita Z 17 byla redukována po hranici zastavìného území. Severozápadní èást 
navr�ené lokality byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Lokalita Z22 - p. p. è. 353/16 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. V souèasné dobì se jedná o plochy orné pùdy vystupující za východní okraj sídla. 
Osídleni je soustøedìno do obce Stéblovice. Obec se øadí mezi vesnice s dochovanou historickou 
strukturou. Stávající charakter zástavby je souèástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, 
ve smyslu ust. § 12 zákona, Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zú�ení lokality, výstavba objektu bude 
mo�ná pouze v návaznosti na stávající sídlo. Severozápadní èást pozemku by mìla být vyu�ita pro 
zahradu s vy��ími kmennými tvary ovocných stromù. 
Vyhodnocení: Lokalita Z22 byla v návrhu ÚP Sobotka redukována. Výstavbu je podmínìna návazností 
na zastavìné území, kdy severozápadní èást pozemku bude vyu�ita pro zahradu. 

� Lokalita Z23 - p. p. è. 353/3, 353/4 k. ú. Stéblovice - V souèasné dobì se jedná o plochy orné pùdy. 
Lokalita je situována v plo�e doèasnì uklidnìného sesuvu. Sesuvné území nad komunikaci Sobotka - 

Mladìjov je zaji�tìno masivní opìrnou zdí. Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. V ust. § 2 naøízeni vlády je mezí poslání oblasti zaøazeno zachování typického 
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charakteru krajiny, za souèasného rozvíjení ekologicky optimálního systému u�ívání krajiny a jejích 
pøírodních zdrojù. Osídlení je soustøedìno do obce Stéblovice. Obec se øadí mezi vesnice s dochovanou 

historickou strukturou. Jedná se o kompaktní vesnici bez centrálního prostoru, bez pravidelné vnitøní 
struktury s významným podílem zelenì uvnitø i na obvodu sídla. Dochovaná urbanistická struktura je 
hodnotou zasluhující zvý�enou ochranu. Stávající charakter zástavby je souèásti kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust § 12 zákona. Navr�ená lokalita nerespektuje stávající 
okraj sídla, a vystupuje za jeho východní okraj. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí se zaøazením 
lokality. 

Vyhodnocení: Lokalita Z23 je vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Lokalita Z25 - p. p. è. 382/1, 382/2 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované 
ochrany pøírody a krajiny. Na pozemku p. è. 382/1 se nachází nedostavìný objekt rodinného domu. 
Správa CHKO Èeský ráj vydala k výstavbì souhlasné závazné stanovisko è. j. S/1210/CR/2010/210. 

Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zahrnutím lokality. 

� Lokalita Z36 - p. p. è. 59/16, 59/17, 59/18 k. ú Èálovice - Lokalita se nachází ve IV. zónì 
odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Jedná se o proluku v zástavbì. Pro zvý�ení hodnoty krajinného 
rázu by mìla být na pozemku p. è. 59/18 realizována výsadba vy��ích kmenných tvarù ovocných 
stromù. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zahrnutím lokality. 

� Lokalita Z37 - p. p. è. 323/1 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Jedná se o stávající oplocený sad v proluce mezi stávající zástavbou. Správa CHKO 
Èeský ráj souhlasí se zahrnutím lokality. 

� Lokalita Z41 - soustava polních cest - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòovanì ochrany pøírody a 
krajiny. Komunikace jsou navr�eny na základì JPÚ Sobotka. Komunikace jsou navr�eny s �ivièným 
krytem, souèástí má být jednostranný vegetaèní doprovod. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se 
zaøazením lokality, Správa po�aduje zvá�ení výstavby komunikací s povrchem propustným pro vodu. 

Vyhodnocení: Pokud jsou komunikace navr�eny na základì JPÚ Sobotka, tak je nutné uvedený 
po�adavek adresovat zpracovateli KPÚ Sobotka. Územnímu plánu v tomto pøípadì uvedený po�adavek 
nepøíslu�í. 

� Lokalita Z47 - p. p. è. 1490/7 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòovanì ochrany 
pøírody a krajiny. Lokalita navazuje na stávající areál koupali�tì. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se 
zahrnutím lokality. 

� Lokalita K1 - vodní nádr� - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. 

Nádr� je navr�ena na základì JPÚ Sobotka. Vodní nádr� je navr�ena o rozloze 6,56 ha. Úèel opatøení 
bude protipovodòový a krajinotvorný. V ji�ní Èásti nádr�e bude situována zemní hráz s maximální 
vý�kou 6,3 m. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zaøazením lokality. 

� Lokalita K2 - p. p. è. 1483/6 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Navr�ená lokalita je situována do prvku ÚSES, jedná se lokální biocentrum. Dle ust. 
4 je vytváøení a ochrana prvkù ÚSES veøejným zájmem. V pøípadì realizace vodní plochy je nezbytné 
zajistit ochranu koøenového prostoru stávajících døevin pøed zmìnou hydrického re�imu. V pøípadì 
po�kození døevin by do�lo k poru�ení ust. § 5 odst. 1 zákona. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se 
zaøazením lokality. 

� Lokalita K3 - hráz suchého poldru - èást p. p. è. 1516/10, 1516/5 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází 
ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Poldr navr�en na základì JPÚ Sobotka. Správa 
CHKO Èeský ráj souhlasí se zaøazením lokality. 

� Lokalita K4 - p. p. è. 66/1 k. ú. Èálovice - Z hlediska krajinného rázu se jedná o krajinu se 

zemìdìlským charakterem. Rozsáhlé plochy polí, ohranièené prvky rozptýlených porostù døevin, 
bøehovými porosty vodoteèí a okraji viditelných sídel. Polní plochy nejsou naru�ené zástavbou bez 
pøechodu døevin. Kulturní plochy polí jsou oddìleny prvky lesních porostù. Vnímatelné zástavby èástí 
Nepøívìce, Babylonu a Ryjí jsou v�dy doprovázeny obvodovými porosty døevin. Lokalita se nachází ve 
III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 odst. 4 naøízeni vlády je cílem III. 
zóny udr�ení a podpora vyu�ívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodáøství, 
zemìdìlství a vhodné formy turistiky a rekreace. Jedná se o zemìdìlsko-lesní typ krajiny s 
pøeva�ujícím zastoupením orné pùdy. Lokalita je pohledovì exponovaná. Jedná se o polokulturní 
krajinu se zanedbatelným podílem extenzivnì vyu�ívaných ploch s významnou krajinnou a kulturní 
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dominantou zámkem Humprecht. Struktura sídelního útvaru obce zachovává historické mìøítko, vèetnì 
tvarových parametrù jednotlivých staveb. Kulturní slo�ky v krajinì pøeva�ují nad pøírodními a pøírodì 
blízkými. Osídlení je soustøedìno podél místních komunikací, zástavba je doplnìna dostateèným 
podílem sadù a zahrad. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí se zaøazením lokality. Správa souhlasí 
pouze se zatravnìním lokality, ve�keré stavby, i ty dle § 18 stavebního zákona jsou nepøípustným 
zásahem do hodnot krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 zákona. Nevhodný zpùsob rozrùstání sídel 
znamená zásadní a nevratnou promìnu krajiny, oddìlení hodnotných èástí sídel od volné, nezastavìné 
krajiny, naru�ení vazby k zemìdìlské krajinì. 
Vyhodnocení: Lokalita K4 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Lokalita P2 - p. p. è. 2277/1 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Jedná se o stávající zpevnìnou komunikaci, pøestavba stávající komunikace je 
navr�ena na základì JPÚ Sobotka. Má být obnoven �ivièný kryt cesty, oboustranné pøíkopy s 
vegetaèním doprovodem. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí se zaøazením lokality. 

� Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zaøazení nìkterých pozemkù v k.ú. Stéblovice a Èálovice do ploch 
s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS). Stávající plochy zahrad jsou 
vymezeny jako souèást zastavìného území, co� umo�òuje jejich zastavìní napøíklad rodinnými domy. 
Takovýto rozvoj zástavby by mìl za následek zmìnu sídelní struktury, pøedev�ím zmìnu podílu 
zastavìných a nezastavìných ploch. Estetická hodnota kulturnì - historické charakteristiky krajinného 
rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust § 12 zákona. Na okrajích vesnic jsou 
smìrem do krajiny �ádoucí tradièní typy velkých ovocných zahrad, které umo�òují dobré zapojení sídel 
do krajiny. Pøípadným zastavìním ploch zahrad, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování 
pozemkù, a tím by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi poslání oblasti 
zaøazeno zachování typického charakteru krajiny za souèasného rozvíjeni ekologicky optimálního 
systému u�íváni krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Jedná se o následující pozemky: 

- k. ú. Èálovice p. p. è. 3, 4, 5/2, 22/2, 7, 22/1, 13, 10, 59/9, 59/11, 59/13, 198/1, 5/1, 24/1,28  

- k. ú Stéblovice p. p. è. 377/9, 377/10, 380/1, 329/1, 329/2, 327/1, 35512, 331/5, 331/2, 334/2, 338, 

339/1, 344/1, 341/2, 343/1, 320/2, 316/4, 310, 309, 278, 188/7, 171� 170/11, 275/4, 188/2, severní èást 
p. p. è. 353/31 

Vyhodnocení: Pozemky vìt�í ne� �limit stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních 
pozemkù� byly zaøazeny do ploch s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená 
(ZS). 

Textová èást: 

� str. 23 - 5. Koncepce uspoøádání krajiny, vèetnì vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmìny v 
jejich vyu�ití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatøení, ochrana 
pøed povodnìmi, rekreace, dobývání nerostù - 5.1. Návrh uspoøádání krajiny, ochrana pøírody � Správa 
CHKO po�aduje do textu kapitoly 5.1. doplnit text. �Pøi vyu�iti krajiny budou respektována mìøítka 
krajiny, jednotlivých staveb a krajinných dominant. Budou chránìny významné prùhledy a výhledy do 
okolní krajiny a zóny ochrany krajiny v CHKO Èeský ráj. Zastavitelné plochy budov navr�eny 
v souladu s charakterem krajiny. Rozvojové plochy budou navazovat na stávající obytné a výrobní 
plochy.� Ochrana krajinného rázu je zakotvena v ust. § 12 zákona. 
Vyhodnocení: Do textové èásti návrhu ÚP Sobotka byl doplnìn text: �Pøi vyu�iti krajiny budou 
respektována mìøítka krajiny, jednotlivých staveb a krajinných dominant. Budou chránìny významné 
prùhledy a výhledy do okolní krajiny a zóny ochrany krajiny v CHKO Èeský ráj.� 

� str. 25 6.2. Bydlení v rodinných domech - mìstské a pøímìstské (BI) - Podmínky prostorového a 
objemového uspoøádání - Správa CHKO po�aduje do podmínek zahrnout i koeficient zastavìní. 
Koeficient je uveden v kapitole 3.2. Charakteristika navrhovaných zastavitelných ploch zmìn funkèního 
vyu�ití, Správa po�aduje k podmínkám prostorového a objemového uspoøádání plochy funkèního 
vyu�ití doplnit koeficient zastavitelnosti 30%. Koeficient zastavìní pozemkù mù�e zásadním zpùsobem 
ovlivnit kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 zákona. Správa 
CHKO Èeský ráj dále po�aduje specifikovat rozmezí velikosti stavebních pozemkù pro plochy. Pro 
novou výstavbu po�aduje Správa vymezit nutnost respektování stávající struktury zástavby. V�echny 
uvedené po�adavky jsou v souladu s pøílohou è. 7 k vyhlá�ce è. 500/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, 
jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající hustota osídlení, tj. slo�ka urbanistické 
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struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu 
§ 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z 
tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení: V plochách s funkèním vyu�itím Bydlení v rodinných domech - mìstské a pøímìstské 
(BI) byl doplnìn koeficient zastavìní 30%. 
Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 stav. zákona pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� str. 26 6.3. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Podmínky prostorového a 
objemového uspoøádání: - Správa CHKO po�aduje do podmínek zahrnout i koeficient zastavìní. 
Koeficient je uveden v kapitole 3.2. Charakteristika navrhovaných zastavitelných ploch zmìn funkèního 
vyu�ití, Správa po�aduje k podmínkám prostorového a objemového uspoøádáni plochy funkèního 
vyu�ití doplnit koeficient zastavitelnosti 30%. Koeficient zastavìní pozemkù mù�e zásadním zpùsobem 
ovlivnit kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 zákona. Správa 
CHKO Èeský ráj dále po�aduje specifikovat rozmezí velikosti stavebních pozemkù pro plochy. Pro 
novou výstavbu po�aduje Správa vymezit nutnost respektování stávající struktury zástavby. V�echny 
uvedené po�adavky jsou v souladu s pøílohou è. 7 k vyhlá�ce è. 500/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, 
jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající hustota osídlení, tj. slo�ka urbanistické 
struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu 
§ 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. �Z 
tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení: V plochách s funkèním vyu�itím bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) byl 
doplnìn koeficient zastavìní 30%. 
Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 stav. zákona pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� str. 27 6.3. Plochy rekreace - zahrádková osada (RZ) - Podmínky prostorového a objemového 
uspoøádání: - Správa CHKO po�aduje do podmínek prostorového a objemového uspoøádání plochy 
funkèního vyu�ití doplnit koeficient zastavitelnosti 30%. Koeficient zastavìní pozemkù mù�e zásadním 
zpùsobem ovlivnit kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 
zákona. Stávající hustota osídleni, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí 
kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného 
rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a 

charakter zástavby typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení: V plochách s funkèním vyu�itím rekreace � zahrádková osada (RZ) byl doplnìn 
koeficient zastavìní 30% 

Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 stav. zákona pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� str. 27 6.3. Plochy rekreace na plochách pøírodního charakteru (RN) - Na území CHKO se jedná o 
lokalitu K4. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí s umis�ováním staveb, tedy ani staveb uvedených v § 
18 odst. 5 stavebního zákona. Jedná se o pohledovì exponované území navazující na okraj sídelního 
útvaru. Napøíklad oplocení lokality by znamenalo vytváøení významných migraèních bariér v krajinì. 
Umístìní staveb by nenavazovalo na sídelní strukturu sídla. Situováním zpevnìných ploch by do�lo k 
výraznému zásahu do vodního re�imu krajiny. Správa CHKO Èeský ráj po�aduje z pøípustného vyu�ití 
území vyjmout mo�nost situování veøejného táboøi�tì, sjezdových tratí a ploch pro golf. V ust. § 2 
naøízení vlády je mezi poslání oblasti zaøazeno zachování typického charakteru krajiny, za souèasného 
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rozvíjeni ekologicky optimálního systému u�ívání krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Ve�keré stavby, i 
ty dle § 18 stavebního zákona jsou nepøípustným zásahem do hodnot krajinného rázu chránìného dle 
ust. § 12 zákona. Nevhodný zpùsob rozrùstání sídel mù�e znamenat zásadní a nevratnou promìnu 
krajiny, oddìlení hodnotných èástí sídel od volné, nezastavìné krajiny. 
Vyhodnocení: Lokalita K4 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 
Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 stav. zákona pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 

k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� str. 28 6.9. Plochy obèanského vybavení - tìlovýchovná a sportovní zaøízení - Podmínky prostorového 
a objemového uspoøádání: - Správa CHKO po�aduje do podmínek zahrnout i koeficient zastavìní. 
Koeficient je uveden v kapitole 3.2. Charakteristika navrhovaných zastavitelných ploch zmìn funkèního 
vyu�ití, Správa po�aduje v podmínkách prostorového a objemového uspoøádání plochy funkèního 
vyu�ití sní�it navr�ený koeficient zastavitelnosti z 80% na 60%. Dále je nezbytné uvést minimální 
koeficient pro plochy zelenì, 20%. Koeficient zastavìní pozemkù mù�e zásadním zpùsobem ovlivnit 
kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 zákona. Cílem ochrany 
krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat 
hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení: V plochách s funkèním vyu�itím plochy obèanského vybavení � tìlovýchovná a 
sportovní zaøízení byl sní�en koeficient zastavìní z navr�ených 80% na 60% a dále byl stanoven 
minimální koeficient zelenì na 20%. 

� str. 30 6.13. Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) - Podmínky prostorového a objemového 
uspoøádání: - Správa CHKO po�aduje do podmínek zahrnout i koeficient zastavìní. Koeficient je 
uveden v kapitole 3.2. Charakteristika navrhovaných zastavitelných ploch zmìn funkèního vyu�ití, 
Správa po�aduje k podmínkám prostorového a objemového uspoøádání plochy funkèního vyu�ití 
doplnit koeficient zastavitelnosti 30%. Koeficient zastavìní pozemkù mù�e zásadním zpùsobem 
ovlivnit kulturní a historickou charakteristiku krajinného rázu chránìného dle ust. § 12 zákona. Správa 
CHKO Èeský ráj dále po�aduje specifikovat rozmezí velikosti stavebních pozemkù pro plochy. Pro 

novou výstavbu po�aduje Správa vymezit nutnost respektování stávající struktury zástavby. V�echny 
uvedené po�adavky jsou v souladu s pøílohou è. 7 k vyhlá�ce è. 500/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu, 
jedná se o základní podmínky ochrany krajinného rázu. Stávající hustota osídlení, tj. slo�ka urbanistické 
struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu 
§ 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i uchování typické struktury osídlení. Z 
tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení: V plochách s funkèním vyu�itím plochy smí�ené obytné - venkovské (SV) byl doplnìn 
koeficient zastavìní 30%.  
Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 stav. zákona pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� 6.20. Plochy veøejných prostranství - veøejná zeleò (ZV), 6.22. Zeleò ochranná a izolaèní (ZO), Zeleò 
pøírodního charakteru (ZP), 6.27. Plochy pøírodní (NP), 6.28. Plochy smí�ené nezastavìného území - 

pøírodní zemìdìlské (NSpz), 6.29. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní zemìdìlské, 
vodohospodáøské (NSpzv) - Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí s umís�ováním staveb v tìchto 
funkèních plochách, tedy ani staveb uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Jedná se o plochy s 
pøírodní funkcí, z pohledu ochrany pøírody a krajiny není �ádoucí umo�òovat na tìchto plochách dal�í 
výstavbu. Výstavba by mohla vést ke vzniku migraèních bariér v krajinì nebo ke zmìnì hydrického 
re�imu lokalit. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi poslání oblasti zaøazeno zachování typického 
charakteru krajiny, za souèasného rozvíjeni ekologicky optimálního systému u�ívání krajiny a jejích 
pøírodních zdrojù. 
Vyhodnocení: Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 
stav. zákona pro zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
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k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� str. 38 - 8. Vymezeni ploch a koridorù, ve kterých je provìøení zmìn jejich vyu�ití územní studií 
podmínkou pro rozhodování - Správa CHKO Èeský ráj po�aduje, aby územní studie øe�ila i plochy 
zelenì a veøejných prostranství. Stávající struktura zástavby je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. 
Vyhodnocení: V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má územní studie zejména øe�it. 
 

Pøipomínky k návrhu územního plánu: 

� Správa CHKO Èeský ráj doporuèuje do podmínek plo�ného a prostorového uspoøádání v�ech 
funkèních ploch zahrnout koeficient zastavitelnosti ploch. 
Vyhodnocení: Z návrhu ÚP Sobotka byly vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v §18 odst. 5 

stav. zákona pro zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimku vodních ploch do 0,2 ha a staveb 
k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a byly stanoveny podmínky uspoøádání 
vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich 
vyu�ití). 

� Správa CHKO Èeský ráj doporuèuje do textu návrhu územního plánu doplnit základní podmínky 
ochrany krajinného rázu. �Pro zachování krajinného rázu oblastí Èeský ráj a Cidlinsko bude 
respektován charakter a struktura a vzájemné rozvr�ení typù krajin (krajiny skalních mìst, krajiny 
lesozemìdìlské, krajiny zemìdìlské a krajiny urbanizované). Pro vyu�ití v�ech vymezených ploch s 
rozdílným zpùsobem vyu�ití se proto stanovuji tyto podmínky: 

- do projektových dokumentací jednotlivých zámìrù zahrnout jejich zaèlenìní do krajiny (jednotlivé 
zámìry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické mìøítko) a navrhnout ozelenìní, 
- in�enýrské sítì umís�ovat pøednostnì pod zem, 
- pøi výstavbì budov i výsadbì zelenì dbát na zachování tradièních výhledù a prùhledù� 

Vyhodnocení: Do kapitoly stanovující podmínky ochrany krajinného rázu byl doplnìn výrok: 
Pro zachování krajinného rázu oblastí Èeský ráj a Cidlinsko bude respektován charakter a struktura a 
vzájemné rozvr�ení typù krajin (krajiny skalních mìst, krajiny lesozemìdìlské, krajiny zemìdìlské a 
krajiny urbanizované). Pro vyu�ití v�ech vymezených ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití se proto 
stanovuji tyto podmínky: 
- do projektových dokumentací jednotlivých zámìrù zahrnout jejich zaèlenìní do krajiny (jednotlivé 
zámìry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické mìøítko) a navrhnout ozelenìní, 
- in�enýrské sítì umís�ovat pøednostnì pod zem, 
- pøi výstavbì budov i výsadbì zelenì dbát na zachování tradièních výhledù a prùhledù 

 

Pøipomínky k Posouzení vlivù Územního plánu Sobotka na �ivotní prostøedí dle § 10i zákona è. 
100/2001 Sb., v rozsahu pøílohy zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu: 

� str. 27 2.2.3 Voda - uvedený potok není Èastolovický, ale Èálovický. 
Vyhodnocení: V dokumentaci byl opraven název Èálovického potoka. 

� Str. 75 - 76 5.12 Vliv na krajinu - Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasí se striktním vymezením 
podmínek pro výstavbu v CHKO, jako vhodnìj�í se jeví ustanovení stávajícího plánu péèe, pøípadnì 
text nového plánu péèe, který je ve fázi projednávání. 
Vyhodnocení: Byla upravena textová èást vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí. 

1. Plán péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 

Architektonické limity výstavby jsou dány architektonickou návazností na okolní objekty. Objektem, 
pøípadnì objekty, oproti kterým bude stavba posuzována, bude zachovalý objekt historické hodnoty, 
lidová stavba nebo slohový objekt. Zvlá�� pokud se jedná o objekt typický v místì èi oblasti. U 
rekonstrukcí se posuzuje i zmìna vùèi pùvodnímu stavu. Podle zón a okolní zástavby budou 
diferencovány po�adavky na architektonické ztvárnìní od celkové barevnosti a� po detail. 
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Doporuèení k architektonickému ztvárnìní objektù 

Údaje v této èásti jsou pouze orientaèní, týkají se domù pro bydlení. Pøi objektech s jinou funkcí je 
vhodné vycházet z charakteru zástavby obdobného typu, zejména hospodáøských objektù, nejsou-li to 

objekty esteticky po�kozující sídlo a krajinu. V�dy je nutno vycházet z konkrétního místa. Pøi 
respektování ní�e uvedených bodù by nemìlo dojít ke støetu pøi vydávání souhlasu k umístìní èi 
povolení stavby. Pro celé území jsou obecnì platné následující znaky architektonického ztvárnìní 
objektù: 

� umístìní vstupu do domu by mìlo respektovat tradièní orientaci vstupu z del�í èásti objektu 

� domy by mìly být nasazeny na terén nízkým soklem 

� �títová stìna má u pøízemních objektù tvar le�atého obdélníku, u patrových stojatého obdélníku; vý�ka 
nadezdívky u pøízemních objektù by nemìla pøesáhnout 0,9 m; u patrových domù je nadezdívka cizím 
prvkem a nemìla by se vùbec objevit; okna by mìla být ve stìnì umis�ována symetricky, pøi 
asymetrickém nasazení støechy se tato asymetrie projevuje i v samotném �títu; u zdìných staveb by mìl 
být �tít opticky oddìlen od pøízemí resp. patra, u tradièních vesnických staveb se tak dìje prkenným 
bednìním pøípadnì profilací omítky 

� balkony a lod�ie jsou atypickým prvkem v Èeském ráji, na stavbách lidové architektury se objevují 
pouze pavlaèe; tento motiv je mo�né v místech, kde se pavlaèe vyskytují, pou�ít 

� hlavní okna by mìla být obdélná, osazovaná na vý�ku, dìlená 

� vikýø by mìl být umís�ován s ohledem na historickou zástavbu jako souèást vstupního rizalitu nebo 
nad vstupem 

� prvky v oblasti Èeského ráje netypické, jako jsou francouzská okna, velké prosklené plochy, støe�ní 
okna, je mo�né realizovat, u�ití francouzských oken by mìlo být na okapních stranách domù, aby 
nedocházelo k naru�ení uspoøádání �títových stìn; vìt�í poèty vikýøù je tøeba situovat do uzavøených 
dvorù, aby jimi nebyly naru�eny souvislé plochy støech 

� pro vnìj�í povrchové úpravy obvodových stìn by mìly být pou�ity tradièní prvky, jakými jsou hladké 
omítky, døevìné obklady, vlastní trámy roubení, kamenné prvky by mìly být výhradnì pískovcové; 
pøípadné obklady by mìly svým rastrem odpovídat proporcím stavby  

� pultové støechy se vyskytují pouze na doplòkových stavbách, kdy jsou tyto pøistavìny k hlavnímu 
objektu, zpravidla stodole; v obdobných pøípadech je mo�né takové støechy pou�ít 

� jako krytina by mìly být pou�ity takové materiály, které budou v souladu s okolními stavbami; 
vhodné jsou pálené ta�ky, vláknocementové �ablony, døevìný, plastový pøípadnì �ivièný �indel; hmota 
støechy musí být v souladu s hmotou celé stavby, v pøípadì masivních betonových ta�ek nebo vlnitých 
plechù je tato harmonie èasto naru�ena 

� komín by mìl být umístìn v blízkosti høebene; z hlediska jeho umis�ováni na stavbách venkovské 
architektury je nevhodná poloha u okapní hrany støechy a u �títu 

2. Návrh Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2013 � 2023 

� chránit kulturní dominanty a sídla s výraznou siluetou, pøed po�kozením nevhodnou nebo nevhodnì 
situovanou zástavbou, 

� novostavby a pøestavby posuzovat v kontextu s typickou venkovskou zástavbou, popøípadì se 
zástavbou v okolí (mìøítko, hmota, proporce, tvar, sklon støe�ní roviny, vý�ková hladina zástavby, 
materiály, barevnost), 

� u venkovských staveb preferovat jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky, 

� dodr�ovat typickou orientaci staveb v sídle, 

� klást vysoký dùraz na osazení staveb v terénu, respektování stávajícího prùbìhu terénu, minimalizace 
terénních úprav, usilovat o plynulé zapojení novostaveb do terénu, minimalizovat vznik zpevnìných 
ploch a opìrných zdí, 

� respektovat mìøítko stávajících okolních staveb, dbát na dodr�ování proporcí a objemu nových staveb 
ve vztahu k typické a okolní zástavbì, 
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� prosazovat pou�ití tradièních barev materiálù, fasád a støe�ní krytiny (vylouèit pou�ití výrazných 
barev a reflexních materiálù), 

� doplòkové stavby a oplocení stavebních pozemkù, musí tvoøit architektonicky jeden celek, tyto stavby 
by nemìly rodinný dùm výrazovì a významovì pøevy�ovat, 

� usilovat o dokonèování sadových úprav v okolí povolovaných staveb, podporovat sadové úpravy s 
vyu�itím místnì pùvodních druhù zelenì, 

� minimalizovat trvalé oplocování pozemkù ve volné krajinì a v rozptýlené zástavbì, 

� technickou infrastrukturu povolovat pøi respektováni pøírodního charakteru a ekologických funkcí 
lokality a kulturních hodnot území, 

� usilovat o odstranìní nebo kultivaci nevhodných nebo nevyu�ívaných staveb v krajinì, 

� u staveb obèanského vybavení zachovat jejich funkce a vnìj�í pùsobení, odli�itelnost, nová 
architektura, v mezích podmínek CHKO, 

� novou výstavbu v nezastavìném území minimalizovat na stavby prokazatelnì nezbytné pro 
zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství a ochranu pøírody, 
 

17. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro KHK, Wonkova 1143, 500 02 Hradec 

Králové 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotèený 
správní úøad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a podle § 
13 odst. 3 zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií, v platném znìní ve spojení s § 50 odst. 2 
zákona è. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích 

pøedpisù sdìlujeme, �e s návrhem ÚP Sobotka souhlasí. 

Odùvodnìní: Návrh ÚP respektuje po�adavky vycházející z PÚR ÈR2008 a ZÚR Královéhradeckého 
kraje. 

Pro zásobování elektrickou energií a plynem �ádáme zakotvit povinnost stanovení ochranných pásem 
v�ech nových elektroenergetických a plynárenských zaøízení. 
Vyhodnocení: Byla zakotvena povinnost stanovení ochranných pásem v�ech nových 
elektroenergetických zaøízení. 

Doporuèujme stanovit provedení vedení nových rozvodù NN napìtí v intravilánu øe�eného území 
kabelovým rozvodem. 
Vyhodnocení: V zastavìném území byla stanovena podmínka provedení kabelovým rozvodem 
(zemním) pro vedení nových rozvodù NN napìtí. 
 

 

5. - 1.2. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných oprávnìnými investory dle § 50 stavebního 
zákona ke spoleènému jednání: 
 

28. Èeské dráhy a.s., Nábøe�í L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

K návrhu zadání územního plánu Sobotka ze strany Èeských drah, a.s., není námitek ani pøipomínek. 
Majetek Èeských drah, a.s., není návrhem vý�e uvedeného územního plánu dotèen. 
 

35. NET4GAS, s.r.o., Na Høebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle  

Návrh územního plánu Sobotka nezasahuje do bezpeènostního pásma VTL plynovodu a ochranného 
pásma telekomunikaèního vedení v na�í správì. 
 

36. Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03 

Vyjádøení správce povodí: 
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K návrhu zadání jsme se vyjádøili dopisem è.j. PVZ/10/25855/Fr/0 dne 23. 11. 2010, na�e vyjádøení 
zùstává nadále v platnosti. 

Øe�eným územím protékají drobné vodní toky Sobotka (IDVT 10182414), Spy�ovský potok (IDVT 
10185626), Èálovický potok (IDVT 10182423) a bezejmenné vodní toky (IDVT 10182415, 10182424, 
10182429, 10182429, 10182431, 10182432, 10182433, 10182435, 10182438 a 10182447) ve správì 
Povodí Labe, státní podnik. Dle § 49 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o Zmìnì nìkterých zákonù 
(vodní zákon), mù�e správce drobných vodních tokù u�ívat pozemkù sousedících s korytem toku v �íøce 
do 6 m od bøehové èáry. 
Vyhodnocení: Bylo stanoveno respektování 6 -ti metrové nezastavitelné vzdálenosti od vodního toku 
pro jeho údr�bu.  

Pro výstavbu na lokalitách K1, K2 a K3 dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a 
o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, bude nutné nás po�ádat o 
stanovisko správce toku a stanovisko k nakládání s vodami. 

Vyhodnocení: Po�adavek bude øe�en v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem. 

Realizaci nové zástavby podmiòujeme øádným odkanalizováním v souladu s § 5 zákona è. 254/2001 
Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). 
Vyhodnocení: Po�adavek bude øe�en v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem. 

V území urèeném k zástavbì je tøeba zabezpeèit, aby odtokové pomìry z povrchu urbanizovaného 
území zùstaly srovnatelné se stavem pøed výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhor�ování 
odtokových pomìrù. 
Vyhodnocení: Po�adavek bude øe�en v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem. 
 

38. RWE � VÈP Net, s.r.o., Pra�ská tøída 485, Hradec Králové,500 04  

Obdr�eli jsme Va�e oznámení ve vìci spoleèného jednání o návrhu územního plánu obce Sobotka. K 

tomuto sdìlujeme následující stanovisko. 

Obec je plynofikována STL plynovodní sítí. Tato plynárenská zaøízení, vèetnì jejich pøíslu�enství, jsou 
souèástí distribuèní soustavy plynu. V územním plánu po�adujeme respektovat stávající plynárenská 
zaøízení vèetnì jejich ochranných a bezpeènostních pásem v souladu se zákonem è. 458/2000 Sb., ve 

znìní pozdìj�ích pøedpisù energetického zákona. 

Vyhodnocení: Návrh ÚP Sobotka respektuje plynárenská zaøízení vèetnì jejich ochranných a 
bezpeènostních pásem. 

 

39. Øeditelství silnic a dálnic ÈR, Odbor pøípravy staveb, Èerèanská 2023/12, 140 00 Praha 4 

V návrhu územního plánu je vymezena zastavitelná plocha v 1okalitì Z 1 s navrhovaným funkèním 
vyu�itím �Plochy dopravní infrastruktury - silnièní� (DS), plocha je urèena pro øe�ení dopravního 
pøipojení silnic I. a� III. tøídy. S vymezením této plochy nesouhlasíme, je nutno rozdìlit ji na nìkolik 
èásti tak, aby byla respektována stávající silnice è. I/16 vèetnì jejího ochranného pásma. 
Vyhodnocení: Lokalitu Z1 byla v návrhu ÚP Sobotka rozdìlena na jednotlivé podèásti. 

Pro ve�keré zásahy do OP silnice I/16, nová dopravní pøipojení na silnici I/16 apod. po�adujeme splnìní 
podmínek platných norem a souhlas majetkového správce silnice I/16 ØSD ÈR - Správy Hradec 
Králové a ØSD ÈR - oddìleni technické podpory. 
Vyhodnocení: Po�adavek bude øe�en v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem. 

Upozoròujeme na to, �e v pøípadì, kdy by do�lo vlivem vyu�ití návrhových ploch k podstatnému 
navý�ení intenzit dopravy v pøilehlém území, bude po�adováno kapacitní posouzení (vèetnì 
vyhodnoceni vlivu na bezpeènost a plynulost dopravy) stávajících køi�ovatek. ØSD ÈR v tomto pøípadì 
nebude investorem jejich pøípadných úprav, a to s odkazem na § 39 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. V tomto paragrafu je uvedeno, �e �dojde-li k podstatnému nárùstu zatí�ení èásti 
pozemní komunikace, její� stavební stav nebo dopravnì technický stav tomuto nárùstu zjevnì 
neodpovídá, je osoba, která nárùst zpùsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotèené èásti pozemní 
komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotèené èásti pozemní komunikace.� 

Lokality Z21 a Z42, obì s navrhovaným funkèním vyu�itím �Plochy smí�ené výrobní� (VS), jsou 
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situovány v pøímé návaznosti na silnici I/16. Dopravní pøipojení tìchto lokalit bude dle návrhu ÚP 
Sobotka øe�eno prostøednictvím silnice III/28010, resp. stávající místní komunikace. K tìmto lokalitám 
nemáme dal�í pøipomínky. 

Lokality Z7 a Z20, obì s navrhovaným funkèním vyu�itím �Plochy bydlení v rodinných domech - 

mìstské a pøímìstské� (BI), jsou situovány v blízkosti stávající silnice I/16 a pravdìpodobnì budou 
zasa�eny hlukem z provozu na silnici I/16. V tìchto lokalitách po�adujeme proto zaøadit pøípadné 
objekty a zaøízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do podmínìnì pøípustného 
vyu�ití. Podmínkou bude, �e v územním, resp. stavebním øízení bude prokázáno, �e nebudou 
pøekroèeny max. pøípustné hladiny hluku v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb a 
chránìných venkovních prostorech. Upozoròujeme, �e ve�kerá protihluková ochrana takto vzniklé 
zástavby nebude hrazena z prostøedkù ØSD ÈR, ale musí být provedena na náklady investorù této 
zástavby, a to mimo pozemky silnice I/16. 

Vyhodnocení: Pro lokalitu Z7, Z20 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních komunikacích. 

Dopravní pøipojení lokality Z7 je plánováno z navr�ené plochy dopravní infrastruktury silnièní v 
lokalitì Z1. Toto pøipojení po�adujeme øe�it prostøednictvím místních komunikací nebo sítì silnic 
ni��ích tøíd, nikoliv novým pøímým napojením na silnici I/16. 
Vyhodnocení: Dopravní napojení lokality Z7 realizované pøes plochu Z1 je podmínìno napojením na 
místní komunikace nebo silnice ni��ích tøíd. 

Ostatní lokality, které jsou zahrnuty v návrhu ÚP Sobotka, nejsou situovány v blízkosti stávající silnice 
I/16. Z hlediska námi sledované silnièní a dálnièní sítì nemáme k tìmto lokalitám pøipomínky. 
 

40. Správa silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 

Správa silnic Královéhradeckého kraje, pøíspìvková organizace, zaji��ující na základì zøizovací listiny 
výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. tøídy a k silnièním a silnièním 
pomocným pozemkùm, vèetnì v�ech jejich souèástí a pøíslu�enství, v souladu s ustanovením zákona è. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, souhlasíme s vý�e uvedeným 
návrhem, pøi respektování podmínky� �e zástavba bude navr�ena tak� aby nebylo tøeba provádìt 
opatøení k odstranìní negativních vlivù z pozemních komunikací (napø. povrchová voda) a ze silnièního 
provozu na pozemních komunikacích (napø. hluk, vibrace, pra�nost..) ve smyslu pøíslu�ných zákonných 
ustanovení a pøedpisù, resp., �e ve�kerá technická a jiná opatøení k jejich pøípadnému omezení - 

odstranìní budou provádìt vlastníci nemovitostí svým nákladem bez finanèní i technické spoluúèasti 
vlastníka - majetkového správce silnic. 
Vyhodnocení: Pro lokality zasahující do OP silnic byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím 
stupni projektové dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny 
hluku v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba 
provádìt dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních 
komunikacích. 
 

42. Správa �eleznièní dopravní cesty, státní organizace, Generální øeditelství, Dlá�dìná 1003/7, 110 

00 Praha 1 

Z hlediska koncepce rozvoje �eleznièní infrastruktury vám dáváme následující vyjádøení: 

Øe�eným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná �eleznièní tra� è. 064 Mladá Boleslav - Stará 
Paka, která je ve smyslu § 3 zákona è. 266/1994 Sb., o dráhách, zaøazena do kategorie dráhy regionální. 
Po�adujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle vý�e uvedeného zákona o dráhách. 
Vyhodnocení: návrh ÚP Sobotka uvedené pásmo �eleznièní dopravy respektuje. 

V lokalitì Z27 (smí�ená obytná zástavba) po�adujeme zaøadit objekty a zaøízeni, pro které jsou  
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkèního vyu�ití podmíneènì pøípustného. Podmínka bude 
znít, �e v dal�ím stupni projektové pøípravy bude prokázáno nepøekroèení maximální pøípustné hladiny 
hluku v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
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Vyhodnocení: Lokalita Z27 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 
 

44. UPC Èeská republika, a.s., pracovi�tì Liberec, Sázavská 2, 460 10 Liberec 3 

Sdìlujeme, �e v oblasti vyznaèené na pøilo�ené dokumentaci se nenachází zaøízení UPC Èeská 
republika, s.r.o. 

 

47. Vodohospodáøská a obchodní spoleènost a.s., Na Tobolce 428, Jièín, 506 45 

Na nových vodovodních øadech po�adujeme navrhnout osazení podzemních hydrantù, které budou 
souèasnì slou�it pro provoz vodovodu i pro hasební zásahy v pøípadì po�áru. 
Vyhodnocení: Po�adavek bude øe�en v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem. 

Ve vý�e polo�ených èástech mìsta (Staòkova Lhota, èást Èálovic), je nutné zásobení pøes novì 
vybudovanou tlakovou stanici ve vodojemu pro vodovod Staòkova Lhota (zamìøení a skuteèné 
provedení má investor stavby Mìsto Sobotka). 

Pro lokality s vìt�ím poètem objektù pro bydlení nebo rekreaci a prùmysl po�adujeme zpracování 
územních studií s návrhem umístìním nových kanalizaèních stok a nových vodovodních øadù do 
veøejných pøístupových komunikací. 
Vyhodnocení: V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má územní studie zejména øe�it. 

V návrhu ÚP jsou navr�eny nové lokality, které nelze jednoduchým prodlou�ením kanalizace napojit na 
stoky zakonèené ÈOV, proto po�adujeme, aby souèástí územních studií byl zpùsob odpovídajícího 
odkanalizování celých souvisejících území, vèetnì likvidace de��ových vod. 
Vyhodnocení: V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má územní studie zejména øe�it. 

V územních studiích je nutné øe�it celkovou koncepci zásobení vodou a zpùsob odkanalizování vèetnì 
umístìní nových vodovodních a kanalizaèních øadù v�dy pro více sousedících novì navr�ených lokalit. 
Vyhodnocení: V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má územní studie zejména øe�it. 

Lokality Z5, Z6, Z11 - odpadní vody nelze odvést prodlou�ením kanalizace na ÈOV. Ve spoleèné studii 
je nutné vyøe�it kromì koncepce zásobení vodou a kanalizace i pøevedení stávající kanalizace, na kterou 
se budou lokality pøipojovat, na ÈOV. 
Vyhodnocení:  Pro lokalitu Z5, Z6 a Z11 byla stanovena jako podmínka pro rozhodování poøízení 
územní studie, její� souèástí bude zejména øe�ení dopravní a technické infrastruktury. Zahájení 
výstavby v lokalitì Z5, Z6 a Z11 je podmínìno realizací systémové kanalizace, která bude zaústìna do 
stávajících kanalizaèních stok svedených na centrální ÈOV. V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, 
které má územní studie zejména øe�it. 

Lokality Z4, Z9 - vypracovat samostatné studie pro koncepci zásobení vodou a kanalizace, u lokality Z9 
s ohledem na umístìní hlavního kanalizaèního sbìraèe v lokalitì. 
Vyhodnocení: Pro lokalitu Z4 a Z9 byla stanovena jako podmínka pro rozhodování poøízení územní 
studie, její� souèástí bude zejména øe�ení dopravní a technické infrastruktury. Zahájení výstavby 
v lokalitì Z4 a Z9 je podmínìno realizací systémové kanalizace, která bude zaústìna do stávajících 
kanalizaèních stok svedených na centrální ÈOV. V textové èásti jsou uvedeny po�adavky, které má 
územní studie zejména øe�it. 

Jako celek je nutno øe�it koncepci zásobení vodou a kanalizace pro lokality ve Staòkovì Lhotì a 
lokality sousedící: Z7, Z14, Z20, Z24, Z34, Z44, Z46 a K5. Je nutné respektovat stávající výtlaèný øad 
do vodojemu a zásobní øad z vodojemu. 
Vyhodnocení: Lokality Z14 a K5 byly vypu�tìny z návrhu ÚP Sobotka. Výstavba v lokalitì Z4, Z5, Z6, 

Z7, Z9, Z20, Z24, Z34, Z44 a Z46 je podmínìna pøednostní realizací systémové kanalizace se 
zaústìním do stávajících kanalizaèních stok svedených na centrální ÈOV a systém zásobení vodou a 
jako podmínka pro rozhodování byla stanovena poøízení územní studie, její� souèástí bude zejména 
øe�ení dopravní a technické infrastruktury.  

Jako celek je nutno øe�it koncepci zásobení vodou a kanalizace pro lokality v Èálovicích: Z15, Z16, 
Z17, Z18, Z19, Z36 a K4, s ohledem na umístìní stávajícího výtlaèného øadu do vodojemu. 
Vyhodnocení: Lokality Z16, Z19 a K4 byly vypu�tìny z návrhu ÚP Sobotka. Výstavba v lokalitì Z15, 
Z17, Z18 a Z36 je podmínìna pøednostní realizací systémové kanalizace se zaústìním do stávajících 
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kanalizaèních stok kanalizace pro veøejnou potøebu nebo pøímo do vod povrchových, kdy èi�tìní 
odpadních vod bude zaji�tìno individuálnì (pokud nebude zaji�tìno napojení na ÈOV). 

Po vybudování vodovodu Kdanice je mo�né na veøejný vodovod pøipojit navr�ené lokality: Z26, Z27, 
Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33. 

Vyhodnocení: Lokalita Z26 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. Byla stanovena závazná základní 
koncepce technické infrastruktury. 

Lokality Z10, Z12, Z13 a Z21 nelze pøipojit na veøejný vodovod ani na veøejnou kanalizaci. 

K lokalitám, kde je mo�né pøi nové zástavbì postupovat dle textové èásti návrhu ÚP, se nevyjadøujeme. 

Koncepce zásobení vodou a odkanalizování objektù v novì navr�ených lokalitách musí být schválena 
pøed zahájením výstavby v tìchto lokalitách, jinak nemù�e být vydáno územní ani stavební povolení 
stavby nebo pøíslu�né souhlasy ke stavbì pro jednotlivé objekty. 
Vyhodnocení: Bude øe�eno v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem dle platné legislativy. 

V�echny nové a rekonstruované stoky po�adujeme budovat jako oddílné a na ÈOV pøivádìt pouze vody 
spla�kové. Souèasnì je nutné øe�it odvedení de��ových vod z území. 
Vyhodnocení: Bude øe�eno v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem dle platné legislativy. 

Po�adujeme respektovat ochranná pásma stávajících i novì navr�ených vodovodních øadù a 
kanalizaèních stok dle zák. 274/2001 Sb. v platném znìní. 
Vyhodnocení: Bude øe�eno v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem dle platné legislativy. 

Zvlá�� dùraznì po�adujeme ochránit hlavní kanalizaèní sbìraè procházející lokalitou Z9 a hlavní 
výtlaèný vodovodní ocelový øad 250 mm ze Støehomi do vodojemu Sobotka a litinový zásobní øad 150 
mm z vodojemu do mìsta. Tyto øady procházejí lokalitami Z47, Z15, Z24 a Z44 (dle zákresu v 
pøilo�ené situaci 1:10 000 - nezamìøeno). 
Vyhodnocení: Bude øe�eno v navazujících øízeních vedených pøíslu�ným úøadem dle platné legislativy. 

Dále pøikládáme na 2 CD s dosud zamìøeným vodovodem a kanalizacemi v Sobotce. 
 

 

5. - 1.3. Vyhodnocení spoleèného jednání o návrhu ÚP Sobotka dle §50 odst. 5 a 7 
stavebního zákona (vèetnì potvrzení o odstranìní nedostatkù dle § 50 odst. 8 stavebního 
zákona) 
 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení EIA a IPPC 

Ze dne 9. 9. 2013 pod. è.j.: 2182/ZP/2013 - Hy 

Stanovisko k návrhu územního plánu Sobotka� podle ust. § 50 odst. 5 zákona è. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �stavební 
zákon�). 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství (dále jen �krajský 
úøad�) obdr�el (dne 14. 08. 2013 od poøizovatele Mìstského úøadu Jièín, odboru územního plánování a 
rozvoje mìsta, �ádost o stanovisko k návrhu územního plánu Jièín podle ust. 10g zákona è. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o 
posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, (dále jen �zákon EIA�). 

Krajský úøad dále obdr�el jako podklad pro vydání stanoviska návrh územního plánu Sobotka (textovou 
i grafickou èást vèetnì vyhodnocení jeho vlivù na �ivotní prostøedí, kopie stanovisek dotèených orgánù 
obdr�ených ke spoleènému jednání o návrhu územního plánu Sobotka a kopií veøejných vyhlá�ek o 
konání spoleèného jednání a o vystavení návrhu územního plánu Sobotka podle ust. 50 odst. 3 
stavebního zákona. 

V podkladech pøedlo�ených krajskému úøadu poøizovatel dále pøilo�il dodateènì vydaná stanoviska 
následujících dotèených orgánù: 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení 
památkové péèe vydal k návrhu zadání územního plánu Sobotka stanovisko s podmínkami a 
doporuèeními, která je tøeba v návrhu územního plánu respektovat. 
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Hasièský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jièín vydal k návrhu územního plánu 
Sobotka souhlasné stanovisko. 

Z pøedlo�ených podkladù vyplývá, �e byly uplatnìny 4 pøipomínky veøejnosti (z toho 1 vìcnì shodná 
pøipomínka týkající se odkanalizování ulice �pálovy, podepsáno 24 obèanù Sobotky) ve smyslu ust. § 
50 odst. 3 stavebního zákona. K pøipomínce p. PhDr. D. Famìrové krajský úøad konstatuje, �e k tomuto 
smìøuje podmínka vydaného SEA stanoviska è.j. 2182/ZP/2013 - Hy ze dne 07.02.2013, která k lokalitì 
Z12 stanoví následující mo�nosti: �Odebrat z návrhu ÚP / zmen�it její rozsah a zachovat ovocný sad�. 
Vyhodnocení: Lokalita Z12 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

K vìcnì shodné pøipomínce týkající se odkanalizování ul. �pálovy krajský úøad konstatuje, �e návrh 
øe�ení vèetnì jeho odùvodnìní je v kompetenci poøizovatele územního plánu a projektanta dle ust. § 
158 odst. 1 stavebního zákona a k návrhu jeho øe�ení se vyjadøují rovnì� dotèené orgány. Na úseku 
vodního hospodáøství, k nìmu� byla vznesena pøipomínka obsa�ená ve vý�e zmínìném vyjádøení, to 
jsou zejména orgány na úseku vodního hospodáøství, hygienických limitù, ochrany pøírody a dal�í. K 
tomuto je tøeba konstatovat, �e zmínìné dotèené orgány (Krajská hygienická stanice 
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Mìstský úøad Jièín, odbor �ivotního prostøedí) k 
návrhu øe�ení územnì plánovací dokumentace uplatnily souhlasná stanoviska s podmínkami, ve kterých 
je jedním z po�adavkù øe�ení odkanalizování zejména novì navrhovaných ploch. V grafické èásti 
návrhu územního plánu Sobotka je rovnì� ve výkresu oznaèeném jako �Vodní hospodáøství� v mìøítku 
1 : 5 000 vyznaèena kanalizaèní stoka v cca 1/3 ulice �pálova jako �stav�. V textové èásti návrhu 
územního plánu Sobotka je dále na str. 22 v kapitole �4.5. Kanalizace� stanoveno, �e �Souèasná 
stoková sí� je budována systematicky a je zakonèena kapacitnì vyhovující èistírnou odpadních vod na 
sousedním k.ú. Osek u Sobotky. Poèítá se s postupným budováním stokové sítì i v souvislosti s 
rozvojovými zámìry územního plánu.� Krajský úøad k vý�e uvedenému nemá dal�í pøipomínky. 
Vyhodnocení: Územním plánem byla stanovena závazná základní koncepce technické infrastruktury. 

Zbývající 2 pøipomínky se týkají roz�íøení mo�ného pøípustného vyu�ití 2 lokalit, k nim� krajský úøad 
nemá pøipomínky. 

Závìr: Krajský úøad vydal souhlasné stanovisko s podmínkami k návrhu územního plánu Sobotka è.j. 
2182/ZP/2013 - Hy ze dne 07. 02. 2013, které zùstává i nadále v platnosti. 

Upozoròujeme, �e v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona EIA je schvalující orgán povinen 

ve svém usnesení o schválení územnì plánovací dokumentace zdùvodnit, jak zohlednil podmínky 
vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí. Toto usnesení je povinen zveøejnit. 

Odùvodnìní: Krajský úøad jako pøíslu�ný úøad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA vydal 
dne 07. 02. 2013 k návrhu územního plánu Sobotka souhlasné stanovisko s podmínkami pod è.j. 
2182/ZP/2013 - Hy. Stanovisko k vyhodnocení vlivù územního plánu Sobotka na �ivotní prostøedí bylo 
zveøejnìno na internetových stránkách http://www.cenia.cu/ea, na úøední desce Královéhradeckého 
kraje a na internetových stránkách krajského úøadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve slo�ce 
�ivotní prostøedí a zemìdìlství - Aktuální informace z �ivotního prostøedí a zemìdìlství - Posuzování 
vlivù na �ivotní prostøedí - EIA. 

 

 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 

Odbor územního plánování a stavebního øádu, oddìlení stavebního øádu 

Ze dne 13. 9. 2013 pod è.j. 16718/UP/2013/Hg 

Stanovisko k návrhu územního plánu Sobotka 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu obdr�el dne 14. 
srpna 2013, ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu (dále jen �stavební zákon�), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, �ádost o vydání stanoviska k 
návrhu územního plánu Sobotka. 

Pro úèely posouzení návrhu územního plánu Sobotka podle vý�e citovaného ustanovení § 50 odst. 7 
stavebního zákona byly Krajskému úøadu Královéhradeckého kraje pøedlo�eny stanoviska a pøipomínky 
uplatnìné k návrhu územního plánu Sobotka podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a návrh 
územního plánu Sobotka. 

Obdr�enými podklady jsme se zabývali a po jejich posouzení sdìlujeme následující. 
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Z pøedlo�ených materiálù vyplývá, �e poøizovatelem územního plánu Sobotka je, na základì ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Mìstský úøad Jièín. Návrh územního plánu Sobotka zpracoval 
Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt (ÈKA 02 039), v bøeznu 2012. 

Z hlediska �ir�ích územních vztahù je tøeba uvést, �e pro správní území mìsta Sobotka vyplývá z 
Politiky územního rozvoje ÈR 2008 zejména po�adavek na vymezení koridoru kapacitní silnice S5 a 
dále po�adavek na zohlednìní republikových priorit územního plánování pro zaji�tìní udr�itelného 
rozvoje území, (dále jen �priority územního plánování�). 

Pokud se týká Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, je tøeba uvést, �e správní území mìsta 
Sobotka se nachází v území øe�eném Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Pøedmìtná 
krajská územnì plánovací dokumentace vymezuje ve správním území mìsta Sobotka koridor územní 
rezervy pro umístìní kapacitní silnice S5 a dále jako veøejnì prospì�ná opatøení prvky územního 
systému ekologické stability nadmístního významu a to konkrétnì regionální biocentrum oznaèené jako 
�1230 Zajakury� a regionální biokoridory oznaèené jako �691� a �692�. Správní území mìsta Sobotka 
dále nále�í do nadmístní specifické oblasti NSO3 Jièínsko. Pro správní území obcí, které nále�í do 
pøedmìtné nadmístní specifické oblasti, vyplývají ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
tyto úkoly: identifikovat hlavní póly a støediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté 
vymezováním ploch zmìn vytváøet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnìní veøejné 
infrastruktury, vymezováním ploch a koridorù pro dopravní infrastrukturu vytváøet územní pøedpoklady 
pro zlep�ení dopravní dostupnosti, koordinovat územnì plánovací èinnost a územní rozvoj oblasti s 
Libereckým a Støedoèeským krajem, vytváøet pøedpoklady pro dosa�ení vyvá�ených podmínek 
udr�itelného rozvoje území, plochy zmìn vyu�ití území koordinovat zejména s jeho specifickými 
pøírodními a kulturními hodnotami, vytvoøení pøedpokladù pro dosa�ení vyvá�ených podmínek 

udr�itelného rozvoje oblasti, vytvoøení podmínek pro stabilizaci a zlep�ení �ivotní úrovnì obyvatelstva, 
zvý�ení atraktivity území pro investory, vytvoøení podmínek pro vyvá�ené zaji�tìní zájmù 
ekonomických a sociálních se zájmy ochrany pøírody a krajiny, zlep�ení dopravní dostupnosti území, 
respektování kulturních a civilizaèních hodnot území, vèetnì urbanistického, architektonického a 
archeologického dìdictví. Ze Zásad územního rozvoje pak dále vyplývají obecné úkoly pro územní 
plánování, kterými jsou napøíklad po�adavky na zohlednìní priorit územního plánování kraje èi 
po�adavek na respektování principù a podmínek stanovených ve vyhodnocení vlivù Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje na �ivotní prostøedí pøi poøizování územnì plánovací dokumentace v 

jednotlivých rozvojových oblastech a osách a specifických oblastech. 

Na základì vý�e uvedeného je tøeba konstatovat, �e nahlédnutím do textové èásti odùvodnìní 
pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, �e v kapitole 1. oznaèené jako � 

Vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území, vèetnì souladu s územnì 
plánovací dokumentací vydanou krajem�, je pouze opsán text jednotlivých po�adavkù vyplývajících z 
politiky územního rozvoje respektive Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje bez jejich 
podrobnìj�ího vyhodnocení. Pøedmìtná kapitola tedy neobsahuje takové informace, ze kterých by bylo 
patrno, jakým zpùsobem byly zohlednìny a vypoøádány po�adavky, vyplývající z vý�e citovaného 
celostátního dokumentu a Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 2. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a územnì plánovací dokumentací vydanou krajem�. 

Vzhledem k vý�e uvedenému pak dále pøipomínáme ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, které 
stanoví, �e � Uzemní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpøesòuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje�. 

K pøedlo�enému návrhu územního plánu Sobotka je nezbytné z pohledu koordinace vyu�ívání území z 
hlediska �ir�ích vztahù v území dále konstatovat, �e tento vymezuje v øe�eném území zámìry, které 
svým øe�ením zasahují i do správních obvodù sousedních obcí. Jedná se napøíklad o vymezení prvkù 
územního systému ekologické stability èi zámìr na vymezení územní rezervy pro umístnìní kapacitní 
silnice. Porovnáním tìchto øe�ení, které jsou obsahem návrhu územního plánu Sobotka s øe�eními 
obsa�enými v územnì plánovacích dokumentacích sousedních obcí, dospìl Krajský úøad 
Královéhradeckého kraje ke zji�tìní, �e nìkterá øe�ení s územním pøesahem øe�eného území mìsta 
Sobotka vymezená v pøedlo�eném návrhu územnì plánovací dokumentace nenavazují, respektive 
nejsou koordinována s øe�eními vymezenými v územních plánech sousedních obcí. Jedná se napøíklad o 
koridor územní rezervy pro umístìní kapacitní silnice S5 èi jednotlivé prvky územního systému 
ekologické stability. 
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Na základì vý�e uvedeného je tøeba z na�í strany nutno dále konstatovat, �e vyhodnocení koordinace 
vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území musí být zpracováno v takové míøe a podrobnosti, 
aby umo�nilo krajskému úøadu následné posouzení návrhu územnì plánovací dokumentace podle 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona. Pokud se jedná o vyhodnocení, které je obsahem textové 
èásti návrhu územního plánu Sobotka je tøeba uvést, �e toto svým rozsahem a mírou podrobnosti 
krajskému úøadu posouzení podle vý�e uvedeného ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona neumo�ní, 
nebo� v pøedmìtném vyhodnocení je pouze konstatováno, �e �je tøeba zajistit koordinaci øe�ení ÚP 
Sobotka s územnì plánovacími dokumentacemi sousedních obcí, zejména s ohledem na øe�ení dopravní 
a technické infrastruktury, zaji�tìní prostupnosti krajinou pro pì�í, cyklo, agro turistiku, územní 
návaznosti pøi vymezování USES a protipovodòových opatøení�. 

Pøedmìtné vyhodnocení by pak mimo jiné mìlo napøíklad obsahovat odùvodnìní nesouladu z hlediska 
návaznosti jednotlivých øe�ení vymezených v návrhu územního plánu Sobotka na øe�ení obsa�ená v 
územnì plánovacích dokumentacích sousedních obcí a rovnì� podlo�enou argumentaci pro jednotlivá 
navr�ená øe�ení. 

Na základì posouzení pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka, dle ustanovení § 50 odst. 7 

stavebního zákona, Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního 
øádu sdìluje, �e vý�e uvedené nedostatky týkající se koordinace vyu�ívání území s ohledem na �ir�í 
územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje je nezbytné v 
návrhu pøedmìtné územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotka odstranit. Na základì odstranìní 
tìchto nedostatkù pak Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního 
øádu vydá ve smyslu ustanovení § 50 odst. 8 stavebního zákona potvrzení o jejich odstranìní. 
Vyhodnocení: Byla podrobnìji dopracována kapitola è. 11. textové èásti odùvodnìní �Vyhodnocení 
koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území�. 

K pøedlo�enému návrhu územního plánu Sobotka pak z metodického hlediska sdìlujeme následující. 

Pokud se týká obsahu územního plánu, je tøeba uvést, �e tento je stanoven v pøíloze è. 7 k vyhlá�ce è. 
500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence 

územnì plánovací èinnosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, (dále jen �vyhlá�ka�). 

Nahlédnutím do textové èásti a textové èásti odùvodnìní návrhu územního plánu Sobotka, bylo 
zji�tìno, �e jejich obsah vychází sice z pøílohy è. 7 k vyhlá�ce, av�ak ze znìní platného do 31. prosince 
2012. 

V souvislosti s vý�e uvedeným je tøeba upozornit na to, pøedmìtná vyhlá�ka byla novelizována 
vyhlá�kou è. 458/20 12 Sb. Obsah návrhu územního plánu Sobotka je proto nezbytné upravit v souladu 
s po�adavky aktuálního znìní pøílohy è. 7 k vyhlá�ce. 
Pokyny na úpravu: Obsah územního plánu byl uveden do souladu s novelizovanou vyhlá�kou è. 458/20 
12 Sb., tj. byl upraven v souladu s po�adavky aktuálního znìní pøílohy è. 7 vyhlá�ky è. 500/2006 Sb., o 
územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence územnì 
plánovací èinnosti, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

Pokud se dále týká obsahu návrhu územního plánu Sobotka, je tøeba uvést, �e tento, ve smyslu 
ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona, stanoví mimo jiné koncepci veøejné infrastruktury vèetnì 
podmínek pro její umís�ování. Zobrazení uvedené koncepce je pak vyjádøeno v grafické èásti návrhu 
územního plánu Sobotka, ve výkresu oznaèeném jako �Hlavní výkres�, �Hlavní výkres - vodní 
hospodáøství�, �Hlavní výkres - energetika, telekomunikace� a dále ve výkresu oznaèeném jako 
�Koordinaèní výkres�. K tomu je tøeba dále uvést, �e textová èást návrhu územního plánu Sobotka na 
stranì 22 mimo jiné napøíklad stanoví, �e �Zákresy vodovodu v grafické èásti je nutno chápat jako 

schematické vyjádøení koncepce bez vztahu k jednotlivým parcelám. V rámci koncepèního øe�ení nejsou 
vylouèeny zmìny tras stávajících i návrhových vedení v zastavìném území a v zastavitelných plochách 
�. 

V souvislosti s tím, je nutno upozornit, �e územní plán neøe�í �schematická vyjádøení�, ale podle 

ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona stanoví koncepci technické infrastruktury. Podle ustanovení 
§ 13 odst. 2 vyhlá�ky è. 500/2006 Sb., o územnì analytických podkladech, územnì plánovací 
dokumentaci a zpùsobu evidence územnì plánovací èinnosti se pak výkresy, které jsou souèástí 
grafické èásti územního plánu, zpracovávají nad mapovým podkladem v mìøítku katastrální mapy nebo 
v mìøítku 1:5000. 
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Na základì vý�e uvedeného je tøeba z na�í strany dále upozornit, �e územní plán je podle ustanovení § 
90 a ustanovení § 111 stavebního zákona mimo jiné jedním z výchozích podkladù pro rozhodování 
stavebního úøadu v rámci územního a stavebního øízení. Jak ji� bylo vý�e uvedeno, stanovení koncepce 
technické infrastruktury je nedílnou souèástí územního plánu. Vydáním územního plánu jsou tedy 
stanovena závazná pravidla v území, kterými se øídí dotèené subjekty v rámci své rozhodovací èinnosti. 

Pokud dojde v území ke zmìnì podmínek, za kterých byl územní plán vydán, stavební zákon pøipou�tí 
poøízení jeho zmìny. Jedním z úkolù územního plánování je podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona, provìøovat a posuzovat potøebu zmìn v území, veøejný zájem na jejich provedení, 
jejich pøínosy, problémy, rizika s ohledem napøíklad na veøejné zdraví, �ivotní prostøedí, geologickou 
stavbu území, vliv na veøejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu�ívání. Vzhledem k vý�e 
uvedenému je tedy nutno konstatovat, �e zmìny tras vedení technické infrastruktury vymezené ve 
vydané územnì plánovací dokumentaci je mo�né realizovat pouze zmìnou územnì plánovací 
dokumentace. 

Pokyny na úpravu: Územním plánem byla stanovena závazná základní koncepce technické 
infrastruktury. 

Na základì vý�e uvedeného je tøeba závìrem na�eho stanoviska upozornit, �e podle ustanovení § 159 
stavebního zákona odpovídá projektant za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územnì 
plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za 
respektování po�adavkù z hlediska ochrany veøejných zájmù a za jejich koordinaci. Je povinen dbát 
právních pøedpisù a pùsobit v souèinnosti s pøíslu�nými orgány územního plánování a dotèenými 
orgány. Úkolem poøizovatele územního plánu je pak mimo jiné dbát na soulad návrhu územního plánu s 

po�adavky stavebního zákona, jeho provádìcích právních pøedpisù a s po�adavky zvlá�tních právních 
pøedpisù. 
 

 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, 500 03 HK, odbor územního 
plánování a stavebního øádu, oddìlení územního plánování 

Ze dne 28.3.2014, pod è.j.: 3453/UP/2014/Hg 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu (dále jen �krajský 
úøad�), obdr�el dne 4. bøezna 2014, ve smyslu ustanovení § 51 zákona è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu (dále jen �stavební zákon�), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, Va�i �ádost o 
vydání potvrzení krajského úøadu o odstranìní nedostatkù v návrhu územního plánu Sobotka. 
 

Souèástí zaslané �ádosti byl upravený návrh územního plánu Sobotka, jeho� zpracovatelem je Ing. 

Arch. Karel Novotný autorizovaný architekt (ÈKA 02 039), v lednu 2014. Z pøedlo�ených podkladù 
dále vyplývá, �e poøizovatelem územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotka je pak podle ustanovení 
§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, Mìstský úøad Jièín. 
 

Krajský úøad obsah pøedlo�ené �ádosti posoudil a to vèetnì souvisejících podkladù a na základì toho 
konstatuje následující. 
Pokud se týká stanoviska krajského úøadu uplatnìného k návrhu územního plánu Sobotka podle 

ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, je tøeba uvést, �e krajský úøad v tomto stanovisku 

upozoròoval na nedostatky, týkající se zejména nedostateènì vyhodnoceného souladu návrhu územního 
plánu Sobotka s politikou územního rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem. 

Konkrétnì bylo upozornìno na to, �e textová èást odùvodnìní návrhu územního plánu Sobotka 
neobsahuje takové informace, ze kterých by bylo patrno, jakým zpùsobem byly zohlednìny a 
vypoøádány po�adavky, vyplývající z vý�e citovaného celostátního dokumentu a Zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje. Ve stanovisku krajského úøadu podle vý�e citovaného ustanovení 
bylo dále upozoròováno na to, �e vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v 
území, které bylo obsahem návrhu územního plánu Sobotka, nebylo zpracováno v takové míøe a 
podrobnosti, aby umo�nilo krajskému úøadu posouzení návrhu územnì plánovací dokumentace podle 
ustanovení §50 odst. 7 stavebního zákona. Obsahem tohoto vyhodnocení bylo pouhé konstatování, �e 
�je tøeba zajistit koordinaci øe�ení ÚP Sobotka s územnì plánovacími dokumentacemi sousedních obcí, 
zejména s ohledem na øe�ení dopravní a technické infrastruktury, zaji�tìní prostupnosti krajinou pro 
pì�í, cyklo, agroturistiku, územní návaznosti pøi vymezování ÚSES a protipovodòových opatøení�. 
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Nahlédnutím do pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, �e na zji�tìné nedostatky, 
na které bylo upozornìno ve stanovisku krajského úøadu uplatnìného podle ustanovení § 50 odst. 7 
stavebního zákona, bylo reagováno tím zpùsobem, �e byla textová èást odùvodnìní návrhu územního 
plánu Sobotka doplnìna o podrobnìj�í vyhodnocení souladu návrhu územního plánu Sobotka s 
politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje a dále o 
podrobnìj�í vyhodnocení koordinace vyu�ívání území z hlediska �ir�ích vztahù v území. 
 

Na základì vý�e uvedeného krajský úøad konstatuje, �e nedostatky z hlediska ustanovení § 50 odst. 
7 stavebního zákona, na které krajský úøad ve vý�e citovaných sdìleních upozornil, byly odstranìny. 
 

Na základì posouzení pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka z hledisek uvedených v 
ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, tj. z hledisek zaji�tìní koordinace vyu�ívání území s 
ohledem na �ir�í územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územnì plánovací 
dokumentací vydanou krajem, Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního øádu tímto sdìluje, �e neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly zahájit øízení o 
územním plánu Sobotka v re�imu ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona a ustanovení § 172 zákona 
è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Vyhodnocení: souhlas � potvrzení (nedostatky z hlediska ustanovení § 50 odst. 7 byly odstranìny) 
 

K pøedlo�enému návrhu územního plánu Sobotka pak z metodického hlediska sdìlujeme následující. 
 

Nahlédnutím do textové èásti návrhu územního plánu Sobotka, do kapitoly oznaèené jako �6. Stanovení 
podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití s urèením pøeva�ujícího úèelu vyu�ití (hlavní 
vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit, pøípustného vyu�ití, nepøípustného vyu�ití (vèetnì stanovení, ve 
kterých plochách je vylouèeno umís�ování staveb, zaøízení a jiných opatøení pro úèely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona), popøípadì stanovení podmínìnì pøípustného vyu�ití tìchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspoøádání, vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro 
vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich vyu�ití)� bylo zji�tìno, �e pro pøevá�nou vìt�inu 
ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití je v rámci podmínek prostorového uspoøádání stanovena intenzita 

vyu�ití území vyjádøena v procentech. Dále je pak u ploch oznaèených napøíklad jako �Plochy výroby a 
skladování � drobná øemeslná výroba� stanovena v rámci podmínek prostorového uspoøádání vý�ková 
hladina zástavby s urèením maximální vý�ky v metrech nad okolní upravený terén. 
 

Na základì vý�e uvedeného je tøeba upozornit na to, �e pojem �území� lze chápat velmi �iroce stejnì 
tak jako je tomu v pøípadì pojmu �okolní upravený terén�. 
 

V souvislosti s vý�e citovaným je nezbytné pøipomenout, �e jednotlivé podmínky pro vyu�ití ploch s 
rozdílným zpùsobem musí poskytovat jasnou a srozumitelnou instrukci pro rozhodování stavebních 
úøadù i pro rozhodování jiných správních úøadù, ani� by takové podmínky pøipou�tìly pochybnosti pøi 
jejich aplikaci. V opaèném pøípadì budou uvedené úøady postaveny do slo�ité situace pøi rozhodování, 
zejména ve vìci umis�ování staveb v území. Pro kvalitu správního uvá�ení stavebního úøadu v mezích 
vydaného územního plánu je tak velmi dùle�itá pøesnost ve formulacích konkrétních podmínek 
stanovených v územnì plánovací dokumentaci na základì po�adavkù stavebního zákona a jeho 
provádìcích právních pøedpisù. 
Vyhodnocení: 
Upozornìní z metodického hlediska bereme na vìdomí. V pøípadì stanovení intenzity vyu�ití bude 
zamìnìn pojem �území� za termín �plocha�, pøípadnì pou�ito jiné znìní napø.: koeficient míry vyu�ití 
pozemku KZP = 0,4 (KZP = koeficient zastavìní pozemku).  
V pøípadì pojmu �okolní upravený terén� bude vypu�tìn termín �upravený� viz.: 
http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/PrikladUP/UP_modelovy_priklad_20

070411.pdf 

Pokyny na úpravu: Termín �území� nahradit pojmem �plocha�. Z regulativu vypustit termín 
�upravený�. 
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5. � 2. VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA � 

VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

Vyhodnocení stanovisek k veøejnému projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Sobotka vèetnì vyhodnocení pøipomínek uplatnìných dle § 52 odst. 3 stavebního zákona sousedními 
obcemi a oprávnìnými investory. 
 

Pøehled uplatnìných stanovisek dotèených orgánù, podaných pøipomínek sousedních obcí a pøipomínek 
oprávnìných investorù je uveden v následující èásti elaborátu, kdy u ka�dého stanoviska nebo 
pøipomínky je uveden pøíslu�ný pokyn pro odpovídající korekci návrhu ÚP Sobotka. Tyto �pokyny na 
úpravu návrhu� byly do návrhu ÚP Sobotka zapracovány v souladu s výsledky jeho projednání, tj. po 
dokonèení pokynù vyplývajících z ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
 

Pøipomínky uplatnìné veøejností dle § 52 odst. 3 stavebního zákona jsou uvedeny v kapitole 16. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. � 2.1. Vyhodnocení stanovisek dotèených orgánù a krajského úøadu jako nadøízeného orgánu 
uplatnìných k veøejnému projednání návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona  
 

1. KRAJSKÝ ÚØAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 
500 03  
 

1.A) ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ØÁDU, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu, (dále jen �krajský 
úøad�) obdr�el dne 26. kvìtna 2014, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, (dále jen �stavební zákon�), 
oznámení o konání veøejného projednání návrhu územního plánu Sobotka. 

Z pøedlo�ených podkladù vyplývá, �e poøizovatelem územního plánu Sobotka je podle ustanovení 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona Mìstský úøad Jièín. Návrh územního plánu Sobotka zpracoval Ing. 
arch. Karel Novotný, autorizovaný architekt (ÈKA 02 039), v lednu 2014. 

Návrhem územního plánu Sobotka jsme se zabývali a ve smyslu ustanovení 52 odst. 3 stavebního 
zákona uvádíme následující.  

Nahlédnutím do pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, �e od spoleèného jednání 
doznal návrh pøedmìtné územnì plánovací dokumentace úprav, které spoèívaly zejména v zohlednìní 
pøipomínek uplatnìných v metodickém sdìlení ze dne 8. èervence 2013, è.j. 13022/UP/2013/Hg a dále 
v zohlednìní stanovisek dotèených orgánù. 

Na základì posouzení pøedlo�eného návrhu územního plánu Sobotka Krajský úøad Královéhradeckého 
kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu tímto sdìluje, �e nemá z hlediska zaji�tìní 
koordinace vyu�ívání území, zejména s ohledem na �ir�í územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem zásadních pøipomínek k èástem 
øe�ení návrhu územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotka, které byly od spoleèného jednání 
zmìnìny. 

Z metodického hlediska pak k návrhu územního plánu Sobotka uplatòujeme následující pøipomínky. 

Podle ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona stanoví územní plán základní koncepci rozvoje území 
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspoøádání, uspoøádání krajiny a koncepci 
veøejné infrastruktury; vymezí zastavìné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a 
plochy vymezené ke zmìnì stávající zástavby, k obnovì nebo opìtovnému vyu�ití znehodnoceného 
území, pro veøejnì prospì�né stavby, pro veøejnì prospì�ná opatøení a pro územní rezervy a stanoví 
podmínky pro vyu�ití tìchto ploch a koridorù. Podle po�adavku pøílohy è. 7 k vyhlá�ce è.500/2006 Sb., 
o územnì analytických podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu evidence územnì 
plánovací èinnosti (dále jen �vyhlá�ka�), èásti I., bodu 1, písm. f) je pak obsahem textové èásti 
územního plánu stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití s urèením 
pøeva�ujícího úèelu vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit, pøípustného vyu�ití, 
nepøípustného vyu�ití (vèetnì stanovení, ve kterých plochách je vylouèeno umís�ování staveb, zaøízení 
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a jiných opatøení pro úèely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popøípadì stanovení podmínìnì 
pøípustného vyu�ití tìchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspoøádání, vèetnì základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich vyu�ití). 

Nahlédnutím do textové èásti návrhu územního plánu Sobotka, do kapitoly oznaèené jako �6. Stanovení 
podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití s urèením pøeva�ujícího úèelu vyu�ití (hlavní 
vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit, pøípustného vyu�ití; nepøípustného vyu�ití (vèetnì stanovení, ve 
kterých plochách je vylouèeno umís�ování staveb, zaøízení a jiných opatøení pro úèely uvedené v 18 
odst. 5 stavebního zákona), popøípadì stanovení podmínìnì pøípustného vyu�ití tìchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspoøádání, vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(napøíklad vý�kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výmìry pro 
vymezování stavebních pozemkù a intenzity jejich vyu�ití)� bylo zji�tìno, �e pro nìkteré plochy s 
rozdílným zpùsobem vyu�ití je v rámci podmínek prostorového uspoøádání (napøíklad pro �Plochy 
smí�ené výrobní�) stanovena intenzita vyu�ití �území� vyjádøená v procentech. Dále je pak pro nìkteré 
plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití stanovena v rámci podmínek prostorového uspoøádání vý�ková 
hladina zástavby s urèením maximální vý�ky v metrech �nad okolní upravený terén �.  

Na základì vý�e uvedeného je tøeba upozornit na to, �e pojem �území� lze chápat velmi �iroce stejnì 
tak jako je tomu v pøípadì pojmu �okolní upravený terén�. 

V souvislosti s vý�e citovaným je nezbytné pøipomenout, �e jednotlivé podmínky pro vyu�ití ploch s 
rozdílným zpùsobem musí poskytovat jasnou a srozumitelnou instrukci pro rozhodování stavebních 
úøadù i pro rozhodování jiných správních úøadù, ani� by takové podmínky pøipou�tìly pochybnosti pøi 
jejich aplikaci. V opaèném pøípadì budou uvedené úøady postaveny do slo�ité situace pøi rozhodování, 
zejména ve vìci umis�ování staveb v území. Pro kvalitu správního uvá�ení stavebního úøadu v mezích 
vydaného územního plánu je tak velmi dùle�itá pøesnost ve formulacích konkrétních podmínek 
stanovených v územnì plánovací dokumentaci na základì po�adavkù stavebního zákona a jeho 
provádìcích právních pøedpisù. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
V pøípadì stanovení intenzity vyu�ití je nutné zamìnit pojem �území� za termín �plocha�, pøípadnì u�ít 
jiné znìní napø.: koeficient míry vyu�ití pozemku KZP = 0,4 (KZP = koeficient zastavìní pozemku) 
V pøípadì pojmu �okolní upravený terén� je nutné vypustit �upravený�- viz.:http://www.uur.cz/ 

images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/PrikladUP/UP_modelovy_priklad_20070411.pdf 

Pokyny na úpravu: Termín �území� nahradit pojmem �plocha�. Z regulativu vypustit termín 
�upravený�. 

K pøedlo�enému návrhu územního plánu Sobotka je dále nutno pøipomenout ustanovení § 101 odst. 1 
stavebního zákona, ze kterého mimo jiné vyplývá, �e �K pozemku urèenému územním plánem nebo 
regulaèním plánem pro veøejnì prospì�nou stavbu nebo veøejné prostranství a ke stavbì na tomto 
pozemku má obec nebo kraj anebo stát (dále jen oprávnìná osoba�) v rozsahu vymezeném touto 
územnì plánovací dokumentací pøedkupní právo; to neplatí, pokud pro veøejnì prospì�nou stavbu 
postaèí zøízení vìcného bøemene�. Podle po�adavku pøílohy è. 7 k vyhlá�ce, èásti I., bodu 1, písm. h) je 
obsahem textové èásti územního plánu vymezení veøejnì prospì�ných staveb a veøejných prostranství, 
pro které lze uplatnit pøedkupní právo, s uvedením v èí prospìch je pøedkupní právo zøizováno, 
parcelních èísel pozemkù, názvu katastrálního území a pøípadnì dal�ích údajù podle § 5 odst. 1 zákona 
è. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, (dále jen �katastrální zákon�). 

Nahlédnutím do návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, �e tento vymezuje veøejnì prospì�né 
stavby oznaèené jako �WDI�, �WD2� a �WD3�, pro které lze uplatnit pøedkupní právo. 

V souvislosti s vý�e citovaným po�adavkem pøílohy è. 7 k vyhlá�ce upozoròujeme, �e jsme v textové 
èásti nedohledali informace, ze kterých by bylo patrné, v èí prospìch bude pøedkupní právo zøízeno, 
parcelní èísla pozemkù, název katastrálního území a pøípadnì dal�í údaje podle § 5 odst. 1 katastrálního 
zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Termín �uplatnìní pøedkupního práva� je uveden v kap.7.1 na str. 43. Jedná se o chybu v textové èásti, 
pøedkupní právo na veøejnì prospì�né stavby �WD1�, �WD2� a �WD3� nebude uplatòováno. Uvedený 
termín je proto nutné na str. 43 vypustit. 
Pokyny na úpravu: Termín �uplatnìní pøedkupního práva� uvedený na str. 43 vypustit, ponechat pouze 
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mo�nost vyvlastnìní. 

Jak ji� bylo vý�e uvedeno, z ustanovení § 43 odst. 1 stavebního zákona mimo jiné vyplývá, �e územní 
plán vymezí plochy územních rezerv. Podle po�adavku pøílohy è. 7 k vyhlá�ce, èásti I., bodu 2, písm. a) 
je obsahem textové èásti územního plánu, pokud je to úèelné, vymezení ploch a kondorù územních 
rezerv a stanovení mo�ného budoucího vyu�ití, vèetnì podmínek pro jeho provìøení. 

Nahlédnutím do projednávaného návrhu územního plánu Sobotka bylo zji�tìno, �e tento vymezuje ve 
správním území mìsta Sobotka plochu územní rezervy oznaèenou jako �R1�, která je urèena pro 
funkèní vyu�ití �dopravní infrastruktura - silnièní�. 

Na základì vý�e citovaného po�adavku pøílohy è. 7 je nezbytné upozornit, �e jsme v textové èásti 
návrhu územního plánu Sobotka stanovení podmínek pro provìøení budoucího funkèního vyu�ití 
pøedmìtné plochy územní rezervy nedohledali. 

V souvislosti s vý�e popsaným pova�ujeme za �ádoucí, uvedené nedostatky z návrhu územního plánu 
Sobotka odstranit. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
V návrhu ÚP Sobotka nejsou stanoveny podmínky pro provìøení budoucího funkèního vyu�ití plochy 
územní rezervy �R1�. 
Pokyny na úpravu: Stanovit podmínky pro provìøení budoucího funkèního vyu�ití plochy územní 
rezervy �R1�. 
Po schválení aktualizace è. 1 PUR ÈR není po�adavek ve vztahu k R1 ji� aktuální.  
Vyhodnocení poøizovatele:  

Správní území mìsta Sobotka bylo pøed Aktualizací è. 1 PÚR ÈR dotèeno polohou koridoru rychlostní 
silnice S5. Uvedený koridor rychlostní silnice S5 byl Územním plánem Sobotka pøed Aktualizací è. 1 
PÚR ÈR respektován a upøesnìn. Na základì Aktualizace è. 1 PÚR ÈR, schválené dne 15.4.2015 byl 
tento dopravní koridor z øe�ení ÚP Sobotka vypu�tìn. 
 

1.B) ODD. KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉÈE 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
 

1.C) ODBOR DOPRAVY A SILNIÈNÍHO HOSPODÁØSTVÍ 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
 

1.D) ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ A ZEMÌDÌLSTVÍ  
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství (dále jen �krajský 
úøad�) jako pøíslu�ný orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu podle ustanovení § 17a písm. a) 
zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen 
�zákon ZPF�), posoudil návrh územního plánu Sobotka upravený k veøejnému projednání dle § 52 
zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), které se konalo dne 2. 
07. 2014 v zasedací místnosti mìstského úøadu Sobotka, a uplatòuje dle § 5 odst. 2 zákona ZPF k tìm 
èástem øe�ení návrhu územního plánu Sobotka, které byly zmìnìny od spoleèného jednání, souhlasné 
stanovisko - doplnìk, které se týká lokality v katastrálním území Kdanice uvedené v následující tabulce: 
 

lokalita 
funkèní vyu�ití 

území 

celková výmìra 
zemìdìlské pùdy 

v ha 

zemìdìlská pùda v lokalitì 

BPEJ druh pozemku 
tøída 

ochrany 

dílèí výmìra  
v ha 

Z28 

pl. smí�ené 
obytné � 

venkovské 

0,180 55303 orná pùda IV. 0,180 

Vý�e uvedeným doplnìným souhlasným stanoviskem je dotèeno 0,180 ha pozemkù nále�ejících do 
zemìdìlského pùdního fondu. 

K návrhu územního plánu Sobotka byl ke spoleènému jednání krajským úøadem uplatnìn souhlas k 
lokalitì Z1 (dopravní infrastruktura - silnièní) v katastrálním území Sobotka. V návrhu územního plánu 
Sobotka upravenému k veøejnému projednání je tato lokalita rozdìlena na dílèí èásti. Jedná se o lokality 
Z1a, Z1b a Z1c. Krajský úøad s tìmito lokalitami souhlasí - viz tabulka ní�e: 
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lokalita 
funkèní vyu�ití 

území 

celková výmìra 
zemìdìlské pùdy  

v ha 

zemìdìlská pùda v lokalitì 

BPEJ druh pozemku 
tøída 

ochrany 

dílèí výmìra  
v ha 

Z1a 

dopravní 
infrastruktura  

- silnièní 
3,250 

51010 orná pùda I. 0,362 

51000 orná pùda I. 2,888 

Z1b 

dopravní 
infrastruktura  

- silnièní 
3,139 

51010 orná pùda I. 2,539 

51000 orná pùda I. 0,600 

Z1c 

dopravní 
infrastruktura  

- silnièní 
2,713 

51010 orná pùda I. 2,700 

51000 orná pùda I. 0,0123 

�  9,102    9,102 

Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond v odùvodnìní 
upraveného návrhu územního plánu Sobotka zpracoval Ing. arch. Karel Novotný, Bro�íkova 1684, 500 
12 Hradec Králové, v lednu 2014. Graficky je rozsah dotèené zemìdìlské pùdy znázornìn ve výkresu 
pøedpokládaných záborù pùdního fondu v mìøítku 1: 5 000. 

Odsouhlasené pozemky jsou i nadále souèástí zemìdìlského pùdního fondu a jejich vlastníci jsou 
povinni zajistit jejich obhospodaøování a� do doby nabytí právní moci souhlasu k odnìtí pùdy ze 
zemìdìlského pùdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona ZPF. 

Na tento souhlas se nevztahuje odvolací øízení a opravné prostøedky podle zákona è. 500/2004 Sb., 
správní øád, neøe�í se jím majetkoprávní ani u�ivatelské vztahy. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje, územ. odbor JC, Dìlnická162, 
Jièín, 506 01  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - územní pracovi�tì Jièín, Revoluèní 1076, Jièín 506 15  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Jièín, �eleznická 
1057, 506 01 Jièín   
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, pracovi�tì Jièín nemá z 
veterinárního hlediska námitky proti vý�e uvedenému Návrhu Územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR DOPRAVY, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01  
Z pohledu odboru dopravy MìÚ Jièín, jako pøíslu�ného správního úøadu podle ust. § 40 odst. 4 bodu d) 
zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemáme k uvedenému Návrhu pøipomínek. 
Odùvodnìní: 
Obecný po�adavek na�eho odboru na zamezení nevhodnému obestavování stávajících silnic (viz. té� 
ust. § 30 zák. è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích o ochranných pásmech silnic) je respektován. 
Podobnì jako na�e pøedchozí stanovisko a výsledek následného dohodovacího jednání  - viz str. 14-18 a 

23 textové èásti. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01  

Vyjádøení z hlediska zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny: 

Vzhledem k tomu, �e byl územní plán dostateènì projednán z pohledu ochrany pøírody a pøedev�ím z 
pohledu ochrany krajinného rázu, souhlasíme bez pøipomínek. 
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Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu: 

Vydá odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

Vyjádøení dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích zmìn: 
Souhlasíme bez pøipomínek. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

Vyjádøení dle zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní 
zákon): 
Souhlasíme bez pøipomínek. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�): 
Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì, jako vodoprávní úøad pøíslu�ný podle § 106 odst. 1 
a § 106 odst. 2 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�) souhlasí s pøedlo�eným návrhem územního plánu Sobotka 
za tìchto podmínek: 

- Oddíl 3.2. 
- Vzhledem ke zmen�ení lokality Z28 a zru�ení lokality Z26, postaèí pod bodem odkanalizování 
ponechat u lokalit Z28 a Z29 pouze individuální zpùsob likvidace odpadních vod - ná� po�adavek 
podmínit zástavbu vybudováním systematické kanalizace vycházel právì z celkovì velkého rozsahu 
zastavitelných ploch Z26, Z28 a Z29. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Zastavitelné plochy v místní èásti Kdanice byly po spoleèném jednání ve velkém rozsahu zmen�eny 
(viz obrázky ní�e). 
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Obrázek 1: Hlavní výkres Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený ke spoleènému jednání 

 

 
Obrázek 2: Hlavní výkres Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 

 

Po�adavku se vyhoví, tj. v návrhu ÚP Sobotka se vý�e uvedený po�adavek zapracuje do kapitoly 3.2 a 
u lokalit Z28 a Z29 k bodu odkanalizování bude uveden obecnìj�í po�adavek �individuální zpùsob 
likvidace odpadních vod�. 
Pokyny na úpravu: 
U lokalit Z28 a Z29 ponechat pouze individuální zpùsob likvidace odpadních vod. 

- U lokalit Z31 a Z32 po�adujeme naopak úplnì vy�krtnout individuální likvidaci odpadních vod a 
nechat pouze �Zahájení výstavby v této lokalitì je podmínìno realizací systémové kanalizace, která 
bude zaústìna do povrchových vod� - tyto dva po�adavky jsou toti� v protikladu, v na�em stanovisku 
bylo uvedeno individuální èi�tìní odpadních vod (ne likvidace), èím� bylo pouze konstatováno, �e 
kanalizace nemusí být ukonèena èistírnou odpadních vod a potom si èi�tìní odpadních vod zaji��uje 
ka�dý napojený individuálnì. Pro úèel územního plánu v�ak postaèí uvést vý�e zvýraznìnou vìtu. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
U� ve stanovisku k návrhu ÚP Sobotka v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona MìÚ Jièín, odbor �P 
po�adoval: �Zahájení výstavby v lokalitách Z15, Z18, Z19, Z26, Z28, Z29, Z30, Z31 a Z32 bude 

podmínìno realizací systémové kanalizace v tìchto lokalitách, která bude zaústìna do stávajících 
kanalizaèních stok kanalizace pro veøejnou potøebu nebo pøímo do vod povrchových. Èi�tìní odpadních 
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vod bude zaji�tìno individuálnì (pokud nebude zaji�tìno napojení na centrální ÈOV). Rozhodnutím 
urèeného zastupitele mìl být tento po�adavek dotèeného orgánu respektován. 
Po�adavku k lokalitám Z31 a Z32 se vyhoví, tj. v návrhu ÚP Sobotka bude u lokalit Z31 a Z32 
vypu�tìna �individuální likvidace odpadních vod�. 
Pokyny na úpravu: 
U lokalit Z31 a Z32 bude vypu�tìn individuální zpùsob likvidace odpadních vod, tj. ponechat v textu 

pouze �Zahájení výstavby v této lokalitì je podmínìno realizací systémové kanalizace, která bude 
zaústìna do povrchových vod�. 

- U lokality Z17 a Z36 upravit odkanalizování takto: pokud nebude zaji�tìno napojení na centrální 
ÈOV, bude likvidace odpadních vod zaji�tìna individuálnì � tak jak je to napsáno v textové èásti 
návrhu, je to prakticky nesplnitelné, dokud se nevybuduje systematická kanalizace. Pokud je to zámìr 
zadavatele, postaèí uvést znìní jako u Z15 a Z16. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví, tj. v návrhu ÚP Sobotka bude v bodì odkanalizování u lokalit Z17 a Z36 
upraveno znìní: �pokud nebude zaji�tìno napojení na centrální ÈOV, bude likvidace odpadních vod 
zaji�tìna individuálnì�. 
Pokyny na úpravu: 
U lokalit Z17 a Z36 upravit znìní: �pokud nebude zaji�tìno napojení na centrální ÈOV, bude likvidace 
odpadních vod zaji�tìna individuálnì�, tj. vypustit znìní: �se zaústìním do kanalizace nebo 
povrchových vod�. 

- Upravit související oddíly 4.5 a 9.7.3. v návaznosti na vý�e uvedené. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Bude upraveno dle rozhodnutí urèeného zastupitele o jednotlivých vý�e uvedených po�adavcích. 
Pokyny na úpravu: Zohlednit provedené úpravy zpùsobu likvidace odpadních vod i v ostatních 
souvisejících kapitolách 4.5. a 9.7.3. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN - ODDÌLENÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉÈE, Jièín 506 01, �i�kovo 
námìstí 18  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. MINISTERSTVO DOPRAVY, Odbor infrastruktury územního plánu, Nábøe�í L. Svobody 12, 
110 15 Praha 1  

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  

Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. MINISTERSTVO OBRANY ÈR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 � Sekce ekonomická a 
majetková, Pardubice (døíve Agentura hospodaøení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 
majetku Pardubice) , Teplého 1899/C, Pardubice 530 01  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. MINISTERSTVO PRÙMYSLU A OBCHODU, Na Franti�ku 32, 110 15 Praha 1  

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD, Poboèka Jièín, Havlíèkova 56, 506 14 Jièín 

Vá�ení,  
Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín provádí na území uvedené obce  
v souèasné dobì jednoduché pozemkové úpravy s výmìnou vlastnických práv a sdìluje, �e plán 
spoleèných zaøízení, zpracovaný k uvedené pozemkové úpravì je v souladu s pøedlo�eným územním 
plánem. Tímto neuplatòuje �ádná stanoviska k èástem øe�ení, které byly od spoleèného jednání 
zmìnìny v rámci zpracování Návrhu územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. MINISTERSTVO �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÈR, Resslova 1229/2a, 500 02 HK  

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. OBVODNÍ BÁÒSKÝ ÚØAD, Horská 5, Trutnov 541 01  
K Va�emu oznámení sdìlujeme, �e k vý�e uvedenému øízení není ze strany zdej�ího úøadu pøipomínek, 
nebo� na uvedených katastrálních územích (Sobotka, Èálovice, Kdanice, Staòkova Lhota, Spy�ova, 
Stéblovice a Lavice) není stanoven dobývací prostor. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. AGENTURA OCHRANY PØÍRODY A KRAJINY ÆR, odd. SPRÁVA CHKO ÈESKÝ RÁJ, 

Antonína Dvoøáka 294, 511 01 Turnov 

Správa CHKO Èeský ráj uplatòuje po seznámení s pøedlo�enými podklady následující pøipomínky: 
Grafická èást: 
� Lokalita Z2 - komunikace - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. 
Lokalita byla ji� souèástí platné ÚPD. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z3 - p. p. è. 1447/1 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. Lokalita byla ji� souèástí platné ÚPD. Správa vydala k roz�íøení parkovi�tì souhlasné 
rozhodnutí è. j. 2004/432/210. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z5 - p. p. è. 1427/8, 1427/19, 1427/20, 1183/1, 1183/5 a západní èást p. p. è. 1427/9 k. ú. 
Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Lokalita byla ji� 
souèástí platné ÚPD, pro lokalitu je navr�eno zpracování územní studie. Správa CHKO Èeský ráj 
souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z6 - p. p. è. jihovýchodní èást p. p. è. 1427/9, p. p. è. 1443, 1446 k. ú. Sobotka - Lokalita se 

nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Pro lokalitu je navr�eno zpracování 
územní studie. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z11 - p. p. è.1183/1 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází èásteènì ve III. zónì odstupòované 
ochrany pøírody a krajiny. Severnì na lokalitu navazuje Èálovický potok s bøehovým porostem. 
Lokalita je vymezena mimo vlastní vodní tok a bøehový porost, v rámci stavebních prací na pozemku je 
nutné eliminovat zásahy do významného krajinného prvku - vodní tok, chránìného dle ust. § 4 odst. 2 
zákona. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z17 - p. p. è. 11/4 k. ú. Èálovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny, navazuje na stávající okraj sídla. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou 
zmìnou. 
� Lokalita Z22 - p. p. è. 353/16 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny, navazuje na stávající okraj sídla. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou 
zmìnou. 
� Lokalita Z25 - p. p. è. 382/1, 382/2 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované 
ochrany pøírody a krajiny. Na lokalitì se nachází stavba RD. Správa k pøedmìtné výstavbì vydala 
souhlasné závazné stanovisko è. j. S/1210/CR/2010/210. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou 
zmìnou. 
� Lokalita Z36 - p. p. è. 59/16, 59/17, 59/18 k. ú. Èálovice - Lokalita se nachází ve IV. zónì 
odstupòované ochrany pøírody a krajiny, jedná se o stávající oplocenou zahradu v intravilánu sídla. 
Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z37 - p. p. è. 323/1 k. ú. Stéblovice - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny, jedná se o stávající oplocenou zahradu v intravilánu sídla. Správa CHKO Èeský ráj 
souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita Z47 - p. p. è. 1490/7 k. ú. Sobotka - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany 
pøírody a krajiny. 
Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita K1 - vodní nádr� - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. 
Lokalita je navr�ena jako souèást protierozních opatøení v rámci JPÚ Sobotka. Správa CHKO Èeský ráj 
souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita K2 - vodní nádr� - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. 
Lokalita je navr�ena jako souèást protierozních opatøení v rámci JPÚ Sobotka. Správa CHKO Èeský ráj 
souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita K3 - hráz suchého poldru - Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a 
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krajiny. Lokalita je navr�ena jako souèást protierozních opatøení v rámci JPÚ Sobotka. Správa CHKO 
Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
� Lokalita P2 - pøestavbový koridor pro øe�ení úèelových komunikací v západní èásti k. ú. Sobotka - 

Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Lokalita je navr�ena na 
základì JPÚ Sobotka. Správa CHKO Èeský ráj souhlasí s navr�enou zmìnou. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladná stanoviska 

 

Územní plán - návrh - po�adavky: 
Po�adavek è. 1: 
str. 5 � 3. Urbanistická koncepce  

- V uvedeném textu chybí popis urbanistické struktury sídla. �Mìsto Sobotka je situováno v mìlké 
kotlinì, nad kterou se tyèí pøírodní a kulturní dominanta, zámek Humprecht. Zámek se nachází na 
vyhaslém kráteru bývalé sopky, který je dnes pokryt porostem lesního charakteru. Sobotka je 
lokalizována v polootevøené krajinì Sobotecké kotliny, která je otevøena západním smìrem, východní 
èást území ohranièuje Veli�ský høbet. V centru mìsta pak zdáli viditelnou dominantu vytváøí goticko - 
renesanèní kostel sv. Máøí Magdalény. Støed mìsta je unikátní svou památkovou zónou tvoøenou 
námìstními ulièkami, kde se uchovalo významné mno�ství rázovitých døevìných staveb lidové 
architektury. Negativní krajinnou dominantu tvoøí areál zemìdìlského dru�stva, umístìný v pohledovì 
exponovaném prostoru Veli�ského høbetu. V malých sídlech venkovského charakteru se zachoval obraz 
èeského venkova s roubenými staveními, ploty z døevìných latí a dostateèným podílem vzrostlých 
ovocných zahrad. Èálovice, Stéblovice lze charakterizovat jako kompaktní sídla bez centrálního 
prostoru. Domy jsou uspoøádané na okraji pozemkù a opticky tak vymezují veøejné prostory. Pozemky 

jsou zpravidla podélného tvaru a domy tak stojí blízko u sebe. Na hospodáøská stavení navazují 
zahrady, kde tradiènì pøeva�ují vzrostlé ovocné stromy. Sídla jsou od volné krajiny oddìlena prstencem 
zahradního stromoví. Vý�ková hladina je jednotná bez výrazné dominanty. Jednotlivé stavby jsou 
situovány do dvorcového uspoøádání, pøípadnì se jedná o jednotlivé objekty. Typickým prvkem lidové 
architektury jsou roubené stavby se zdìnou hospodáøskou èástí, vyskytují se i domy patrové s pavlaèí. 
Venkovská stavení jsou doprovázena soubory dal�ích objektù rùzných objemových parametrù. Umístìní 
doplòkových staveb a jejich architektura je podøízena stavbì hlavní. Celkový výraz obou sídel je 
harmonický. Zásadní hodnotou je vysoký podíl zelenì uvnitø sídla a výrazné sadové pøechody mezi 
sídlem a volnou krajinou. Vnì souvislé zástavby vìt�inu území pokrývá zemìdìlsky vyu�ívaná orná 
pùda, èlenìná plochami s pøirozenou vegetací, doprovodnými døevinami podél vodních tokù a lesními 
plochami, které se rozkládají pøi ji�ní hranici území. Sobotecko je charakterizované velkoplo�ným 
mìøítkem, které vytváøejí zemìdìlsky vyu�ité pozemky tvoøené velkými pùdními bloky, rozdìlené pouze 
vodními toky s bøehovými porosty. Jihovýchodní èást území má pøírodnìj�í charakter, zemìdìlsky 
vyu�ívané plochy jsou èlenìny zelení ve formì lesíkù a remízkù. Z jihu øe�ené území uzavírá ucelený 
lesní komplex Markvartické plo�iny.� Ochrana krajinných a kulturních struktur patøí k základním 
úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve 
smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je 
zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený text nenále�í do výrokové textové èásti, ale do textové èásti odùvodnìní. Vý�e uvedený text 
oznaèený kurzívou bude souèástí textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní 
pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedená kapitola bude upravena, kdy bude doplnìn 
vý�e uvedený text a ponecháno znìní Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2013 � 2023. Text Plánu péèe o 
CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 bude vypu�tìn.  
 

Dále bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeném v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeném v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
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bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a jejího umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
Popis urbanistické struktury sídla, uvedený v po�adavku è. 1, zapracovat do textové èásti odùvodnìní, 
kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedenou kapitolu 
upravit, kdy bude doplnìn text uvedený v po�adavku è. 1 a ponecháno znìní Plánu péèe o CHKO 
Èeský ráj 2013 � 2023. Text Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 vypustit. 

Dále doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2- metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 



 Textová èást OOP                                                                                                     Územní plán Sobotka 

Stránka 109 z 215 
 

- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 2: 
str. 26 - 4.2. Elektrorozvody  

- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zaøazení priority ukládání nových a rekonstruovaných vedení NN 
pomocí kabelù pod terén. S ohledem na zachování a zvy�ování hodnoty krajinného rázu místa, 
chránìného dle ust. § 12 zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je zohlednìn v textové èásti, kapitole è. 5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana 
krajinného rázu, ochrana pøírody. Pro vyu�ití v�ech vymezených ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití se 
proto stanovují tyto podmínky:  
- in�enýrské sítì umís�ovat pøednostnì pod zem, 
 

Po�adavek è. 3: 
str. 28 � 5. Koncepce uspoøádání krajiny  
- Správa CHKO po�aduje doplnit text �Krajinný ráz je nutné pøednostnì chránit v pohledovì 
exponovaných polohách (horizonty, vyvý�ené okraje lesa, referenèní body, vyhlídková místa, krajinné a 
kulturní dominanty). Na horizontech a ve sva�itých polohách neumis�ovat prvky, které naru�í 
charakteristické vztahy, mìøítko, funkci a vyu�ití pohledových prostorù. Pøednostnì je nutné chránit 
èlenitost lesních okrajù a nelesní enklávy, vzrostlou nelesní zeleò, nivy vodoteèí pøíbøe�ní spoleèenstva 
a typickou strukturu a mìøítko zástavby.� Ochrana krajinného rázu je zakotvena v ust. 12 zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o výrok, který je mo�né zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, 
ochrana krajinného rázu, ochrana pøírody.� 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
Uvedený text zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana krajinného rázu, 
ochrana pøírody.� 

 

Po�adavek è. 4: 
str. 28 - 5.1. Návrh uspoøádání krajiny, ochrana pøírody  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit základní charakteristiky nezastavìné krajiny a popis 
charakteru jednotlivých ploch. �Sídlo je situováno v mìlké kotlinì, nad kterou se tyèí dominanta zámku 
Humprecht. Na sídlo navazuje zemìdìlská krajina velkoplo�ného mìøítka, která se výraznì uplatòuje v 
rámci prostorových vztahù v území. Velká èást území je intenzivnì vyu�ívána jako pole, ostatní jako 
louky. Lesy jsou zastoupeny pouze drobnými plochami. Na charakteru krajinné scény se výraznì podílí i 
vysoké procento liniové zelenì v podobì bøehových porostù vodních tokù. Krajina se vyznaèuje 
existencí výrazných pøírodních dispozic a zároveò je odrazem zpùsobu vyu�ívání území èlovìkem.� 
Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zahrnout vý�e uvedený text do návrhu územního plánu. Ochrana 
krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o shodný po�adavek s po�adavkem è. 1. Text uvedený v po�adavku è. 1 bude souèástí textové 
èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. 
Uvedená kapitola bude upravena, kdy bude doplnìn vý�e uvedený text a ponecháno znìní Plánu péèe o 
CHKO Èeský ráj 2013 � 2023. Text Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 bude vypu�tìn. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
Popis urbanistické struktury sídla, uvedený v po�adavku è. 1, zapracovat do textové èásti odùvodnìní, 
kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedenou kapitolu 
upravit, kdy bude doplnìn text uvedený v po�adavku è. 1 a ponecháno znìní Plánu péèe o CHKO 

Èeský ráj 2013 � 2023. Text Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 vypustit. 

 

Po�adavek è. 5: 
str. 28 � 5.1. Návrh uspoøádání krajiny, ochrana pøírody  
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- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit text: �Pøi umís�ování staveb mimo zastavìné území je 
nezbytné prokázat zaji�tìní ochrany zvlá�tì chránìných druhù rostlin a �ivoèichù, ve smyslu ust. § 49 a 
§ 50 zákona�. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o po�adavek vyplývající z jiného právního pøedpisu. Uvedený text je mo�né zapracovat do 

textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.4. ÚSES, ochrana 
pøírody�. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
Uvedený text zapracovat do textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého 
øe�ení, 9.4. ÚSES, ochrana pøírody�. 
 

Po�adavek è. 6: 
str. 30 � 6. Stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití s urèení pøeva�ujícího 
úèelu vyu�ití  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnìní následující definice: �Rodinný dùm venkovského 
charakteru � stavba pro bydlení, která mù�e mít maximálnì dvì nadzemní podla�í a obytné podkroví 
základní hmoty staveb mají výraznì podlouhlý pùdorys, s pøeva�ující sedlovou støechou. U venkovské 
zástavby jsou preferovány jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky�. Ochrana 

krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
hodnot krajinného rázu místa. Správa po�aduje zachování stávající struktury a charakteru zástavby, jako 
zásadní hodnoty krajinného rázu místa. Vhodné by bylo vysvìtlit i ostatní pojmy, s nimi� ÚP pracuje. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeném v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 
2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

ve znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 

v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
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- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení: 

Popis Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 

- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 7: 
str. 30 - 31 - 6.2. Plochy bydlení v rodinných domech - mìstské a pøímìstské - (BI)  

- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje, aby na území CHKO byly primárnì umís�ovány rodinné domy 
venkovského charakteru. Ochrana krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany 
pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je 
nezbytné klasifikovat a následnì chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, 
pøírodních a kulturnì historických hodnot krajinného rázu místa. Správa po�aduje zachování stávající 
struktury a charakteru zástavby, jako zásadní hodnoty krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o výrok, který je mo�né zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, 
ochrana krajinného rázu, ochrana pøírody.� Uvedený text bude zapracován do textové èásti, kapitoly �è. 
5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana krajinného rázu, ochrana pøírody.� ve znìní: 
- Na území CHKO budou primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského charakteru. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
Uvedený text zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana krajinného rázu, 
ochrana pøírody.� ve znìní: 
- Na území CHKO budou primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského charakteru. 
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Po�adavek è. 8: 
str. 30 - 31 - 6.2. Plochy bydlení v rodinných domech - mìstské a pøímìstské - (BI) - Podmínky 
prostorového uspoøádání  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit informace o tom, �e charakter zástavby a její struktura 
budou respektovat stávající hodnoty sídla popsané v kapitole è. 3. Urbanistická koncepce. Stávající 
struktura zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby 
typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:   

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
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ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 

- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 9: 
str. 31 - 6.3. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské - (BV)  

- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje, aby v plo�e byly primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského 
charakteru. Ochrana krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a 
krajiny. Pøírodní, kulturní a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné 
klasifikovat a následnì chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a 
kulturnì historických hodnot krajinného rázu místa. Správa po�aduje zachování stávající struktury a 
charakteru zástavby, jako zásadní hodnoty krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o výrok, který je mo�né zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, 
ochrana krajinného rázu, ochrana pøírody.� 

Uvedený text bude zapracován do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana 
krajinného rázu, ochrana pøírody.� ve znìní: 
- Na území CHKO budou primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského charakteru. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:   
Uvedený text zapracovat do textové èásti, kapitoly �è. 5.1. Uspoøádání krajiny, ochrana krajinného rázu, 
ochrana pøírody� ve znìní: 
- Na území CHKO budou primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského charakteru. 
 

Po�adavek è. 10: 
str. 31 - 6.3. Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské - (BV) - Podmínky prostorového 
uspoøádání  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit informace o tom, �e charakter zástavby a její struktura 
budou respektovat stávající hodnoty sídla popsané v kapitole è. 3. Urbanistická koncepce. Stávající 
struktura zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby 
typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
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Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 

znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 

a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 

- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
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objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 11: 
str. 32 - 6.4. Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI) - Nepøípustné vyu�ití  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit jako nepøípustné umís�ování mobilních domù. Mobilní 
domy nesplòují základní po�adavky kladené na zástavbu ve venkovském prostoru. Stávající struktura 
zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat charakter zástavby typický pro 
danou oblast. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
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- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 

- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 12: 
str. 32 - 6.5. Plochy rekreace - zahrádkové osady - (RZ) - Podmínky prostorového uspoøádání  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit informace o tom, �e charakter zástavby a její struktura 
budou respektovat stávající hodnoty sídla popsané v kapitole è. 3. Urbanistická koncepce. Stávající 
struktura zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby 
typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 

znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
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Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
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ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 13: 
str. 32 - 6.5. Plochy rekreace - zahrádkové osady - (RZ) - Nepøípustné vyu�ití  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit jako nepøípustné umís�ování mobilních domù. Mobilní 
domy nesplòují základní po�adavky kladené na zástavbu ve venkovském prostoru. Stávající struktura 
zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat charakter zástavby typický pro 
danou oblast. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
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- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 

- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 14: 
str. 33 - 6.8. Plochy obèanského vybavení - tìlovýchovná a sportovní zaøízení - (OS) - Pøípustné vyu�ití  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje, aby byty správce nebylo mo�né realizovat jako samostatnì stojící 
objekt, ale pouze jako souèást jiných staveb. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví. Ve výrokové èásti je v pøípustném vyu�ití uvedeno: �byt správce sportovního 
areálu�. Bude zpøesnìno pøípustné vyu�ití v kapitole �6.8. Plochy obèanského vybavení � tìlovýchovná 
a sportovní zaøízení (OS)� ve znìní:  
- byt správce sportovního areálu umístìný v objektu hlavního vyu�ití 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Zpøesnit pøípustné vyu�ití v kapitole �6.8. Plochy obèanského vybavení � tìlovýchovná a sportovní 
zaøízení (OS)� ve znìní:  
- byt správce sportovního areálu umístìný v objektu hlavního vyu�ití 
 

Po�adavek è. 15: 
str. 33 - 6.8. Plochy obèanského vybavení - tìlovýchovná a sportovní zaøízení - (OS) - Podmínky 
prostorového uspoøádání  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit informace o tom, �e charakter zástavby a její struktura 
budou respektovat stávající hodnoty sídla popsané v kapitole è. 3. Urbanistická koncepce. Stávající 



 Textová èást OOP                                                                                                     Územní plán Sobotka 

Stránka 120 z 215 
 

struktura zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby 
typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeném v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
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o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 

provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 

- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 16: 
str. 35 - 6.12. Plochy smí�ené obytné - venkovské - (SV)  

- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje, aby v plo�e byly primárnì umís�ovány rodinné domy venkovského 
charakteru. Ochrana krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a 
krajiny. Pøírodní, kulturní a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné 

klasifikovat a následnì chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a 
kulturnì historických hodnot krajinného rázu místa. Správa po�aduje zachování stávající struktury a 
charakteru zástavby, jako zásadní hodnoty krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
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pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 17: 
str. 36 - 6.12. Plochy smí�ené obytné - venkovské - (SV) - Podmínky prostorového uspoøádání  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnit informace o tom, �e charakter zástavby a její struktura 
budou respektovat stávající hodnoty sídla popsané v kapitole è. 3. Urbanistická koncepce. Stávající 
struktura zástavby, tj. slo�ka urbanistické struktury zástavby v lokalitì, je souèástí kulturní a historické 
charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona. Cílem ochrany krajinného rázu je mimo jiné i 
uchování typické struktury osídlení. Z tohoto dùvodu je nutné zachovat hustotu a charakter zástavby 
typický pro danou oblast. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
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Uvedený po�adavek je obecnì zohlednìn ve výroku uvedeným v textové èást ÚP Sobotka, kapitole è. 2. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve 
znìní: �V zastavìném území, v plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a 
rekonstrukce stávajících objektù respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území�. 
V textové èásti odùvodnìní je pak mo�né blí�e specifikovat, co je pod tímto výrokem my�leno. 
 

Bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  

Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
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objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

Po�adavek è. 18: 
str. 38 - 6.19. Plochy veøejných prostranství - veøejná zeleò (ZV)  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje vyli�it podmínky pro vyu�ití ploch v zastavìném a v nezastavìném 
území. Dále je nutné lépe vymezit pøípustné a nepøípustné vyu�ití území, vèetnì stanovení podmínek 
prostorového uspoøádání. Mimo zastavìné území by bylo vhodné vylouèit pro tyto plochy umístìní 
v�ech stavebních objektù vèetnì výètu staveb uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Ochrana 
krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o po�adavek, který byl uveden ji� ve stanovisku k spoleènému jednání a následnì dohodnut 
v dohodovacím øízení vedeném s dotèeným orgánem. Výsledkem dohody byl závìr, �e budou 

v plochách v nezastavìném území vylouèeny z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené 
v § 18 odst. 5 stav. zákona. Tato dohoda nebyla v návrhu ÚP Sobotka urèeném k veøejnému projednání 
plnì zohlednìna. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 19: 
str. 39 - 6.20. Plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS) 
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje vyli�it podmínky pro vyu�ití ploch v zastavìném a v nezastavìném 
území. Dále je nutné lépe vymezit pøípustné a nepøípustné vyu�ití území, vèetnì stanovení podmínek 
prostorového uspoøádání. Mimo zastavìné území by bylo vhodné vylouèit pro tyto plochy umístìní 
v�ech stavebních objektù vèetnì výètu staveb uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Ochrana 
krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
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hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o po�adavek, který byl uveden ji� ve stanovisku k spoleènému jednání a následnì dohodnut 
v dohodovacím øízení vedeném s dotèeným orgánem. Výsledkem dohody byl závìr, �e budou 

v plochách v nezastavìném území vylouèeny z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené 
v § 18 odst. 5 stav. zákona. Tato dohoda nebyla v návrhu ÚP Sobotka urèeném k veøejnému projednání 
plnì zohlednìna. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 20: 
str. 40 - 6.24. Plochy zemìdìlské (NZ) - Pøípustné vyu�ití 
- V tìchto plochách lze umís�ovat pouze veøejnou dopravní a technickou infrastrukturu, nikoliv 
infrastrukturu slou�ící soukromým zájmùm, napø. napojení nových staveb na infrastrukturu. Vyplývá z 
ust. § 18 odst. 5 zákona è. 183/2006 Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o ustanovení dané zákonem. V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka 
vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s 
výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 
0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský 
ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad 
rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 21: 
str. 40 - 6.24. Plochy zemìdìlské (NZ) - Podmínìnì pøípustné vyu�ití - �Stavby, které zlep�í podmínky 
pro vyu�ití území pro úèely rekreace a cestovního ruchu (napø. cyklostezky, hipostezky, hygienická 
zaøízení ekologická a informaèní centra) za podmínky, �e výmìra, kromì liniových prvkù nepøekroèí 50 
m

2.� Vzhledem k charakteru ploch na území CHKO Èeský ráj, nesouhlasí Správa s umís�ováním vý�e 
popsaných staveb na území CHKO. Estetická hodnota kulturnì - historické charakteristiky krajinného 
rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust. §12 zákona. Jedná se o pozemky 
le�ící ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Dle ustanovení § 4 odst. 4 Naøízení vlády è. 
508/2002, kterým se vyhla�uje Chránìná krajinná oblast Èeský ráj (dále jen naøízení vlády), je cílem 
III. zóny udr�ení a podpora vyu�ívání krajiny pro ekologicky optimalizované lesní hospodáøství a 
zemìdìlství a vhodné formy turistiky a rekreace. Pøípadným zastavìním zemìdìlské pùdy, by do�lo ke 
zmìnì zpùsobu obhospodaøování pozemkù, a tím by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. Na území 
CHKO je mo�né situovat pouze liniové stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu, pøípadnì drobný 
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mobiliáø. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví zohlednìním dohody o vylouèení staveb, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 
5 stav. zákona, èím� budou stanoveny jasná pravidla v nezastavìném území vèetnì definice staveb 
v území CHKO Èeský ráj pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních 
center nad rámec drobného mobiliáøe. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 22: 
str. 40 - 6.24. Plochy zemìdìlské (NZ) - Nepøípustné vyu�ití  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnìní nepøípustnosti pìstování rychle rostoucích døevin pro 
energetické úèely. Vìt�ina odrùd rychlerostoucích døevin pìstovaných pro produkci biomasy ve 
výmladkových plantá�ích se øadí k nepùvodním druhùm nebo jejich køí�encùm. Zámìrné roz�iøování 
geograficky nepùvodních druhù rostlin je na celém území CHKO zakázáno, ust. 26 odst. 1 písm. d) 
zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o pøíli�nou podrobnost, která nenále�í územnì plánovací dokumentaci. 
 

Po�adavek è. 23: 
str. 40 - 6.24. Plochy zemìdìlské (NZ) - Nepøípustné vyu�ití  
- Správa CHKO po�aduje uvést následující èinnosti:  
   - stavby a zaøízení pro zemìdìlství pokud se nejedná o stavby a zaøízení zemìdìlské prvovýroby 
vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodaøování zemìdìlské pùdy v nezastavìném území a 
pastevectví (�laby, pøístøe�ky pro dobytek, seníky apod.) 
  - oplocení pozemkù 

  - aktivity, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu ZPF nebo omezovaly obhospodaøování 
pozemkù 
 

Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zahrnout vý�e uvedený text do návrhu územního plánu. Ochrana 
krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví zohlednìním dohody o vylouèení staveb, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 
5 stav. zákona, èím� budou stanoveny jasná pravidla v nezastavìném území vèetnì definice staveb 
v území CHKO Èeský ráj pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních 
center nad rámec drobného mobiliáøe. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
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§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 24: 
str. 41 - 6.25. Plochy lesní (NL)  
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje vymezit pøípustné a nepøípustné vyu�ití území, vèetnì stanovení 
podmínek prostorového uspoøádání. Mimo zastavìné území je nutné vylouèit pro tyto plochy umístìní 
v�ech stavebních objektù vèetnì výètu staveb uvedených v ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Ochrana 
krajinných a kulturních struktur patøí k základním úkolùm ochrany pøírody a krajiny. Pøírodní, kulturní 
a historickou slo�ku krajinného rázu místa ve smyslu § 12 zákona je nezbytné klasifikovat a následnì 
chránit. Cílem ochrany krajinného rázu je zachování estetických, pøírodních a kulturnì historických 
hodnot krajinného rázu místa. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o po�adavek, který byl uveden ji� ve stanovisku k spoleènému jednání a následnì dohodnut 
v dohodovacím øízení vedeném s dotèeným orgánem. Výsledkem dohody byl závìr, �e budou 

v plochách v nezastavìném území vylouèeny z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené 
v § 18 odst. 5 stav. zákona. Tato dohoda nebyla v návrhu ÚP Sobotka urèeném k veøejnému projednání 
plnì zohlednìna. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 25: 
str. 41 - 6.26. Plochy pøírodní (NP) - Nepøípustné vyu�ití  
- Na území CHKO není mno�né na plochách pìstovat rychle rostoucí døeviny a trvale pozemky 
oplocovat. Jedná se o plochy, které jsou zahrnuty do skladebných èástí územního systému ekologické 
stability. Podle § 4 zákona, zaji��uje územní systém ekologické stability uchování a reprodukci 
pøírodního bohatství, pøíznivì pùsobí na okolní ménì stabilní èásti krajiny a vytváøí základy pro 
mnohostranné vyu�ívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností v�ech vlastníkù a u�ivatelù pozemkù 
tvoøících jeho základ. Jeho vytváøení je veøejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemkù, 
obce i stát. Na plochách biocenter a biokoridorù by mìlo probíhat hospodaøení v souladu s podporou 
pøirozeného genofondu krajiny a ochrany pøírody. V pøípadì lesní pùdy se jedná o obnovu pøírodì 
blízkých lesních porostù daného stanovi�tì, èi pøirozené døevinné skladby. U zemìdìlské pùdy by mìlo 
docházet k podpoøe krajinné zelenì, redukci nepùvodních døevin v krajinì, zachování litorálního 
mìlkého pásma s ba�innými porosty v blízkosti vodních ploch, podpora hnízdìní ptactva, obnova 
druhovì bohatých luk a omezení hnojení. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o pøíli�nou podrobnost, která nenále�í územnì plánovací dokumentaci. 
 

Po�adavek è. 26: 
str. 41-42 - 6.27. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské (NSpz) - Pøípustné 
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vyu�ití 
- V tìchto plochách lze umís�ovat pouze veøejnou dopravní a technickou infrastrukturu, nikoliv 

infrastrukturu slou�ící soukromým zájmùm, napø. napojení nových staveb na infrastrukturu. Vyplývá z 
ust. 18 odst. 5 zákona è. 183/2006 Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o ustanovení dané zákonem. V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka 
vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s 
výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 
0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský 
ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad 
rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 27: 
str. 42 - 6.27. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské (NSpz) - Podmínìnì 
pøípustné vyu�ití  
- �Stavby, které zlep�í podmínky pro vyu�ití území pro úèely rekreace a cestovního ruchu (napø 
cyklostezky, hipostezky, hygienická zaøízení, ekologická a In formaèní centra) za podmínky, �e výmìra, 
kromì liniových prvkù nepøekroèí 50 m2.� Vzhledem k charakteru ploch na území CHKO Èeský ráj, 
nesouhlasí Správa s umís�ováním vý�e popsaných staveb na území CHKO. Estetická hodnota kulturnì - 
historické charakteristiky krajinného rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust. 
§ 12 zákona. Jedná se o pozemky le�ící ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Dle 
ustanovení 4 odst. 4 naøízení vlády, je cílem III. zóny udr�ení a podpora vyu�ívání krajiny pro 
ekologicky optimalizované lesní hospodáøství a zemìdìlství a vhodné formy turistiky a rekreace. 
Pøípadným zastavìním zemìdìlské pùdy, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování pozemkù, a tím 
by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. Na území CHKO je mo�né situovat pouze liniové stavby pro úèely 
rekreace a cestovního ruchu, pøípadnì drobný mobiliáø. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví zohlednìním dohody o vylouèení staveb, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 
5 stav. zákona, èím� budou stanoveny jasná pravidla v nezastavìném území vèetnì definice staveb 
v území CHKO Èeský ráj pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních 
center nad rámec drobného mobiliáøe. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 28: 
str. 42 - 6.27. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské (NSpz) - Nepøípustné vyu�ití  
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- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnìní nepøípustnosti pìstování rychle rostoucích døevin pro 
energetické úèely. Vìt�ina odrùd rychlerostoucích døevin pìstovaných pro produkci biomasy ve 
výmladkových plantá�ích se øadí k nepùvodním druhùm nebo jejich køí�encùm. Zámìrné roz�iøování 
geograficky nepùvodních druhù rostlin je na celém území CHKO zakázáno, ust. 26 odst. 1 písm. d) 
zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o pøíli�nou podrobnost, která nenále�í územnì plánovací dokumentaci. 
 

Po�adavek è. 29: 
str. 40 - 6.24. Plochy zemìdìlské (NZ) - Pøípustné vyu�ití  
- V tìchto plochách lze umís�ovat pouze veøejnou dopravní a technickou infrastrukturu, nikoliv 
infrastrukturu slou�ící soukromým zájmùm, napø. napojení nových staveb na infrastrukturu. Vyplývá z 
ust. § 18 odst. 5 zákona è. 183/2006 Sb. ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o ustanovení dané zákonem. V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka 
vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s 
výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 
0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský 
ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad 
rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 30: 
str. 42 - 6.28. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské, vodohospodáøské (NSpzv) - 
Podmínìnì pøípustné vyu�ití  
- �Stavby, které zlep�í podmínky pro vyu�ití území pro úèely rekreace a cestovního ruchu (napø. 
cyklostezky, hipostezky, hygienická zaøízení, ekologická a informaèní centra) za podmínky, �e výmìra, 
kromì liniových prvkù nepøekroèí 100 m2.� Vzhledem k charakteru ploch na území CHKO Èeský ráj, 
nesouhlasí Správa s umís�ováním vý�e popsaných staveb na území CHKO. Estetická hodnota kulturnì - 
historické charakteristiky krajinného rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust. 
§ 12 zákona. Jedná se o pozemky le�ící ve III. zónì odstupòované ochrany pøírody a krajiny. Dle 
ustanovení § 4 odst. 4 naøízení vlády, je cílem III. zóny udr�ení a podpora vyu�ívání krajiny pro 

ekologicky optimalizované lesní hospodáøství a zemìdìlství a vhodné formy turistiky a rekreace. 
Pøípadným zastavìním zemìdìlské pùdy, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování pozemkù, a tím 
by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. Na území CHKO je mo�né situovat pouze liniové stavby pro úèely 
rekreace a cestovního ruchu, pøípadnì drobný mobiliáø. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Po�adavku se vyhoví zohlednìním dohody o vylouèení staveb, zaøízení a opatøení uvedené v § 18 odst. 
5 stav. zákona, èím� budou stanoveny jasná pravidla v nezastavìném území vèetnì definice staveb 
v území CHKO Èeský ráj pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních 
center nad rámec drobného mobiliáøe. 
V plochách v nezastavìném území budou z návrhu ÚP Sobotka vylouèeny stavby, zaøízení a opatøení 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), 
lesnictví, vodní hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským 
melioracím pozemkù), pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a 
cestovního ruchu v podobì ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. 
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího øízení:  
V plochách v nezastavìném území vylouèit z návrhu ÚP Sobotka stavby, zaøízení a opatøení uvedené v 
§ 18 odst. 5 stav. zákona pro zemìdìlství (s výjimkou �labù a pøístøe�kù pro dobytek), lesnictví, vodní 
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hospodáøství (s výjimkou vodních ploch do 0,2 ha a staveb k vodohospodáøským melioracím pozemkù), 
pro tì�bu nerostù a v území CHKO Èeský ráj stavby pro úèely rekreace a cestovního ruchu v podobì 
ekologických a informaèních center nad rámec drobného mobiliáøe. Definici drobného mobiliáøe uvést 
v textové èásti odùvodnìní, kapitole 9.3. Ochrana krajinného rázu následnì: �Za drobný mobiliáø staveb 
pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, informaèní tabule, 
rozcestníky.� 

 

Po�adavek è. 31: 
str. 42 - 6.28. Plochy smí�ené nezastavìného území - pøírodní, zemìdìlské (NSpz) - Nepøípustné vyu�ití 
- Správa CHKO Èeský ráj po�aduje doplnìní nepøípustnosti pìstování rychle rostoucích døevin pro 
energetické úèely. Vìt�ina odrùd rychlerostoucích døevin pìstovaných pro produkci biomasy ve 
výmladkových plantá�ích se øadí k nepùvodním druhùm nebo jejich køí�encùm. Zámìrné roz�iøování 
geograficky nepùvodních druhù rostlin je na celém území CHKO zakázáno, ust. 26 odst. 1 písm. d) 
zákona. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Jedná se o pøíli�nou podrobnost, která nenále�í územnì plánovací dokumentaci. 
 

 

Územní plán - návrh - pøipomínky  
str. 24 - 4.1. Návrh koncepce dopravy  

- Správa CHKO Èeský ráj doporuèuje doplnit text, �e v rámci posílení ekologické stability krajiny 
budou polní cesty a místní komunikace doplòovány liniovou zelení.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Toto doporuèení nenále�í do výrokové èásti územního plánu, mù�e v�ak být zohlednìno v textové èásti 
odùvodnìní ÚP Sobotka. 
Pøipomínce se vyhoví, text doporuèující doplòovat polní cesty a místní komunikace liniovou zelení 
v rámci posílení ekologické stability krajiny bude doplnìn do kap. 9.1. Urbanistická koncepce, doprava 
textové èásti odùvodnìní ÚP Sobotka ve znìní: �V rámci posílení ekologické stability krajiny je 
preferováno doplòovat polní cesty a místní komunikace liniovou zelení.� 

Pokyny na úpravu: 
Doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu 9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení o text: �V rámci 
posílení ekologické stability krajiny je preferováno doplòovat polní cesty a místní komunikace liniovou 
zelení.� 

 

str. 29 - 5.8. Koncepce rekreaèního vyu�ívání krajiny  
- V této kapitole by mìl být uveden i stávající rekreaèní potenciál vlastního území, napø. turistické trasy, 
cyklotrasy, dal�í turistické atraktivity území, atd..  

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Toto doporuèení nenále�í do výrokové èásti územního plánu, mù�e v�ak být zohlednìno v textové èásti 
odùvodnìní ÚP Sobotka. 
Pøipomínce se vyhoví. Kap. 9 Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení textové èásti odùvodnìní ÚP 
Sobotka bude doplnìna popisem stávajícího rekreaèního potenciálu a atraktivních míst z hlediska 

cestovního ruchu. 
Pokyny na úpravu: 
Do kap. 9 Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení doplnit popis stávajícího rekreaèního potenciálu 
území a popis atraktivních míst z hlediska cestovního ruchu. 
 

str. 31 - 6.3. Plochy bydleni v rodinných domech - venkovské - (BV) - Podmínky prostorového 
uspoøádání  
- Správa doporuèuje uvést mo�nost dvou nadzemních podla�í s podkrovím. Pro tuto oblast je typickým 
architektonickým prvkem patrový roubený dùm s pavlaèí.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Pøipomínce se nevyhoví. 
 

str. 35 - 6.12. Plochy smí�ené obytné - venkovské - (SV) - Podmínky prostorového uspoøádání  
- Správa doporuèuje uvést mo�nost dvou nadzemních podla�í s podkrovím. Pro tuto oblast je typickým 
architektonickým prvkem patrový roubený dùm s pavlaèí.  
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Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Pøipomínce se nevyhoví. 
 

Územní plán - odùvodnìní - pøipomínky 

str. 49 - 50 - 2. Vyhodnocení souladu s PÚR a ÚPD vydanou krajem - (22)  

- V textu návrhu UP není popsán stávající turistický potenciál území a místa atraktivní z pohledu 
cestovního ruchu.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Pøipomínce se vyhoví. Kap. 9 Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení textové èásti odùvodnìní ÚP 
Sobotka bude doplnìna popisem stávajícího rekreaèního potenciálu a atraktivních míst z hlediska 

cestovního ruchu. 
Pokyny na úpravu: 
Do kap. 9 Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení doplnit popis stávajícího rekreaèního potenciálu 
území a popis atraktivních míst z hlediska cestovního ruchu. 
 

str. 54 - A) Stanovení po�adavkù na koordinaci územnì plánovací èinnosti dotèené obce a na øe�ení v 
územnì plánovací dokumentaci obce - ad. 3. - 20)  

V textu návrhu UP nejsou popsány stávající kulturní hodnoty území, ani lokality archeologického 
zájmu.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Kultura a památková péèe (vèetnì seznamu památkovì chránìných objektù) jsou popsány v kap. 9.2. 

Kultura, památková péèe v textové èásti odùvodnìní ÚP Sobotka. 
 

str. 58 - 60 - 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po�adavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a po�adavky na ochranu nezastavìného 
území  
- V textu návrhu ÚP chybí popis stávajícího charakteru nezastavìného a zastavìného území. Základní 
charakteristika øe�eného území by mohla být následující: �Mìsto Sobotka je situováno v mìlké kotlinì, 
nad kterou se tyèí pøírodní a kulturní dominanta, zámek Humprecht. Zámek se nachází ve vyhaslém 
kráteru bývalé sopky, který je dnes pokryt porostem lesního charakteru. Sobotka je lokalizována v 
polootevøené krajinì Sobotecké kotliny, která je otevøena západním smìrem, východní èást území 
ohranièuje Veli�ský høbet. V centru mìsta pak zdáli viditelnou dominantu vytváøí goticko-renesanèní 
kostel Sv. Máøí Magdalény. Støed mìsta je unikátní svou památkovou zónou tvoøenou námìstními 
ulièkami, kde se uchovalo významné mno�ství rázovitých døevìných staveb lidové architektury. 
Negativní krajinnou dominantu tvoøí areál zemìdìlského dru�stva, umístìný v pohledovì exponovaném 
prostoru Veli�ského høbetu. V malých sídlech venkovského charakteru se zachoval obraz èeského 
venkova s roubenými staveními, ploty z døevìných latí a dostateèným podílem vzrostlých ovocných 
zahrad. Èálovice, Stéblovice lze charakterizovat jako kompaktní sídla bez centrálního prostoru. Domy 
jsou uspoøádané na okraji pozemkù a opticky tak vymezují veøejné prostory. Pozemky jsou zpravidla 
podélného tvaru a domy tak stojí blízko u sebe. Na hospodáøská stavení navazují zahrady, kde tradiènì 
pøeva�ují vzrostlé ovocné stromy. Sídla jsou od volné krajiny oddìlena prstencem zahradního stromoví. 
Vý�ková hladina je jednotná bez výrazné dominanty. Jednotlivé stavby jsou situovány do dvorcového 
uspoøádání, pøípadnì se jedná o jednotlivé objekty. Typickým prvkem lidové architektury jsou roubené 
stavby se zdìnou hospodáøskou èásti, vyskytují se i domy patrové s pavlaèí. Venkovská stavení jsou 
doprovázena soubory dal�ích objektù rùzných objemových parametrù. Umístìní doplòkových staveb a 
jejich architektura je podøízena stavbì hlavní. Celkový výraz obou sídel je harmonický. Zásadní 
hodnotou je vysoký podíl zelenì uvnitø sídla a výrazné sadové pøechody mezi sídlem a volnou krajinou. 
Vnì souvislé zástavby vìt�inu území pokrývá zemìdìlsky vyu�ívaná orná pùda, èlenìná plochami s 
pøirozenou vegetací; doprovodnými døevinami podél vodních tokù a lesními plochami, které se 

rozkládají pøi ji�ní hranici území. Sobotecko je charakterizované velkoplo�ným mìøítkem, které 
vytváøejí zemìdìlsky vyu�ité pozemky tvoøené velkými pùdními bloky, rozdìlené pouze vodními toky s 
bøehovými porosty. Jihovýchodní èást území má pøírodnìj�í charakter, zemìdìlsky vyu�ívané plochy 
jsou èlenìny zelení ve formì lesíkù a remízkù. Z jihu øe�ené území uzavírá ucelený lesní komplex 
Markvartické plo�iny.�  
 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedený text nenále�í do výrokové textové èásti, ale do textové èásti odùvodnìní.  Vý�e uvedený text 
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oznaèený kurzívou bude souèástí textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní 
pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedená kapitola bude upravena, kdy bude doplnìn 
vý�e uvedený text a ponecháno znìní Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2013 � 2023. Text Plánu péèe o 
CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 bude vypu�tìn. 
 

Dále bude doplnìna textová èást odùvodnìní, kapitola �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 
 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a jejího umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
 

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 
 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 

- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
Pokyny na úpravu: Popis urbanistické struktury sídla zapracovat do textové èásti odùvodnìní, kapitoly 
�9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedenou kapitolu upravit, 
kdy bude doplnìn text uvedený v po�adavku è. 1 a ponecháno znìní Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 
2013 � 2023. Text Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 vypustit. 

Dále doplnit textovou èást odùvodnìní, kapitolu �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.1. 

Urbanistická koncepce, doprava� o odùvodnìní výroku uvedeným v kapitole �è. 2. ZÁKLADNÍ 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT�, který bude 
odùvodnìn v následující mo�né podobì: 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v 
plochách pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se napø. 
o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného typu 
oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí vycházet 
z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o napravení 
v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  
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Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se 
v území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2 metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 

str. 59 - 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po�adavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území a po�adavky na ochranu nezastavìného území  
- ÚP respektuje stávající pøíznivé mìøítko zástavby a vysoké urbanistické a pøírodní hodnoty území 
obce stanoví podmínky pro provedení zmìn v území; zejména pak pro umístìní a uspoøádání staveb s 
ohledem na stávající charakter a hodnoty území.� V textu návrhu ÚP chybí popis stávajícího charakteru 
zastavìného území a identifikace stávajících kulturních hodnot. Stávající mìøítko ploch a jejich 
uspoøádání není popsáno. Návrhovì plochy navíc zásadnì mìní historickou urbanistickou strukturu 
sídla.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Pøipomínce se vyhoví, popis stávajícího charakteru zastavìného území bude zapracován do textové 
èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. 
Seznam památkovì chránìných objektù je uveden v kap. 9.2. Kultura, památková péèe v textové èásti 
odùvodnìní ÚP Sobotka. 
Pokyny na úpravu: 
Popis urbanistické struktury sídla zapracovat do textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní 
zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedenou kapitolu upravit, kdy bude 
doplnìn text uvedený v po�adavku è. 1. 
 

str. 60 - 9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení  
- �Urbanistická koncepce návrhu vychází ze souèasné urbanistické struktury, na ní� pøirozeným 
zpùsobem navazuje. V textu návrhu UP chybí popis stávající urbanistické koncepce a identifikace 
stávajících kulturních hodnot.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Pøipomínce se vyhoví, popis souèasné urbanistické struktury sídla bude zapracován do textové èásti 
odùvodnìní, kapitoly �9. Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. 
Seznam památkovì chránìných objektù je uveden v kap. 9.2. Kultura, památková péèe v textové èásti 
odùvodnìní ÚP Sobotka. 
Pokyny na úpravu: 
Popis souèasné urbanistické struktury sídla zapracovat do textové èásti odùvodnìní, kapitoly �9. 
Komplexní zdùvodnìní pøijatého øe�ení, 9.3. Ochrana krajinného rázu�. Uvedenou kapitolu upravit, kdy 
bude doplnìn text uvedený v po�adavku è. 1. 
 

str. 100 - 101 - 9.3. Ochrana krajinného rázu  

- Kapitoly pøevzaté z Plánu péèe by mìly být øádnì zdùvodnìny. Správa CHKO Èeský ráj 
doporuèovala zaøazení popisu z plánu péèe do dokumentu �Posouzení vlivù UP Sobotka na �ivotní 
prostøedí�. Dále Správa upozoròuje, �e v souèasné dobì je ji� vydán Plán péèe o CHKO Èeský ráj na 
roky 2014 - 2023. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: 
Na základì po�adavku è. 1 bude do textové èásti odùvodnìní, kap. 9.3 Ochrana krajinného rázu 
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zapracován popis urbanistické struktury sídla a uvedená kapitola upravena tak, �e bude doplnìn text 
uvedený v po�adavku è. 1, dále bude text týkající se Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 zcela 

vypu�tìn a text týkající se Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2014 � 2023 bude ponechán, nahrazen bude 
pouze text �Návrh Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2013-2023� za �Plán péèe o CHKO Èeský ráj 2014-

2023�. 
Pokyny na úpravu: 
Na základì po�adavku è. 1 do textové èásti odùvodnìní, kap. 9.3 Ochrana krajinného rázu zapracovat 
popis urbanistické struktury sídla a uvedenou kapitolu upravit tak, aby byl doplnìn text uvedený 
v po�adavku è. 1, dále text týkající se Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2004 � 2013 zcela vypustit a text 

týkající se Plánu péèe o CHKO Èeský ráj 2014 � 2023 ponechat, nahradit pouze text �Návrh Plánu péèe 
o CHKO Èeský ráj 2013-2023� za �Plán péèe o CHKO Èeský ráj 2014-2023�. 
 

 

Posouzení vlivu územního plánu Sobotka na �ivotni prostøedí  
str. 26 - 1.2.15. Chránìná krajinná oblast Èeský ráj - plány péèe. Geopark UNESCO  

- CHKO Èeský ráj byla vyhlá�ena Naøízením vlády è. 508/2002, z roku 2002.  

Vyhodnocení poøizovatele: 
Na základì vý�e uvedené pøipomínky opravit, �e CHKO Èeský ráj byla vyhlá�ena Naøízením vlády è. 
508/2002, z roku 2002, nikoliv z roku 2008 jak je uvedeno v textu kap. 1.2.15. 

Pokyny na úpravu: 
V textu kap. 1.2.15 opravit, �e CHKO Èeský ráj byla vyhlá�ena Naøízením vlády è. 508/2002, z roku 

2002, nikoliv z roku 2008 jak je uvedeno. 

 

str. 26 - 1.2.15. Chránìná krajinná oblast Èeský ráj - plány péèe, Geopark UNESCO  

- Správa CHKO Èeský ráj pouze upozoròuje, �e ji� byl schválen Plán péèe o CHKO Èeský ráj na roky 
2014 - 2023. Plán péèe je dostupný na http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/dokumenty-ke-stazeni/.  

 

str. 78 - 80 - 5.12. Vliv na krajinu  

- Správa CHKO Èeský ráj pouze upozoròuje, �e ji� byl schválen Plán péèe o CHKO Èeský ráj na roky 
2014 - 2023. Plán péèe je dostupný na http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/dokumenty-ke-stazeni/. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro KHK, Wonkova 1143, 500 02 
Hradec Králové  
Na základì Va�eho oznámení jsme Vám dne 8. 1. 2013 zaslali na�e stanovisko vedené pod èíslem 
jednacím 96/13/52.104/�t k projednání o návrhu ÚPO. Kde jsme uvedli, �e souhlasíme. Na�e vyjádøení 
se nemìní. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: kladné stanovisko 

 

 

 

5. - 2.2. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných oprávnìnými investory dle § 52 
stavebního zákona k  veøejnému projednání: 
 

Z oprávnìných investorù nikdo pøipomínky neuplatnil. 
 

 

5. - 2.3. Vyhodnocení stanovisek DO k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu 
vyhodnocení pøipomínek (uplatnìných pøi veøejném projednání) 
 

Z dotèených orgánù (DO) uplatnily stanoviska následující instituce: 
 

1. KRAJSKÝ ÚØAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 
500 03 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ØÁDU, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu obdr�el dne 25. 
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bøezna 2015, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �stavební zákon�), návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka. 
Obsahem pøedlo�ených materiálù jsme se zabývali a po jejich posouzení sdìlujeme následující. 
Jak z posuzovaných materiálù vyplývá, poøizovatelem územního plánu Sobotka je, v souladu s 
ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, Mìstský úøad Jièín. Z pøedlo�ených materiálù je 
patrné, �e k návrhu územního plánu Sobotka byly podle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona 
uplatnìny námitky a pøipomínky. 
V souvislosti s posouzením pøedlo�ených materiálù Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního øádu tímto sdìluje, �e z hlediska zaji�tìní koordinace vyu�ívání území 
s ohledem na �ir�í územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územnì 
plánovací dokumentací vydanou krajem nemá k pøedlo�enému materiálu oznaèeného jako �Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek� zásadních pøipomínek. 
K problematice zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách je tøeba z metodického hlediska 
pøipomenout, �e na postupy a øízení se v souladu s ustanovením § 192 stavebního zákona pou�ijí 
ustanovení zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �správní øád�), 
pokud stavební zákon nestanoví jinak. 
Pokud se týká návrhu rozhodnutí o námitkách, je tøeba upozornit na obsah ustanovení § 68 správního 
øádu, ve kterém se mimo jiné stanoví, �e rozhodnutí obsahuje výrokovou èást, odùvodnìní a pouèení 
úèastníkù. V pouèení se pak mimo jiné uvede, zda je mo�né proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké 
lhùtì je mo�no tak uèinit, od kterého dne se tato lhùta poèítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje 
a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný úèinek, musí být tato 
skuteènost v pouèení uvedena. 
K uvedené problematice také dále poznamenáváme, �e jestli�e je rozhodnutí o námitkách minimálnì z 

formálního hlediska správním rozhodnutím, které musí podle ustanovení § 172 odst. 5 správního øádu 
obsahovat vlastní odùvodnìní, je tøeba na odùvodnìní rozhodnutí o námitkách klást stejné po�adavky 
jako v pøípadì jiných správních rozhodnutí podle ustanovení § 68 odst. 3 správní øádu. 
Dále je tøeba z na�í strany upozornit, �e rozhodnutí o námitkách uplatnìných podle ustanovení 52 odst. 
2 stavebního zákona ve vazbì na ustanovení § 172 odst. 5 správního øádu je souèástí odùvodnìní 
opatøení obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad, tedy podat 
øádný opravný prostøedek. Zpùsob rozhodnutí o uplatnìných námitkách v�ak mù�e být pøedmìtem 

pøezkumného øízení podle ustanovení § 94 správního øádu. Rozhodnutí o uplatnìných námitkách je 
mo�né té� napadnout �alobou, v souladu s ustanovením § 2 a § 4 odst. 1 písm. a) ve vazbì na 

ustanovení § 101a zákona è. 150/2002 Sb., soudní øád správní, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Závìrem je tøeba z na�í strany upozornit, �e dne 15. dubna 2015 byla Vládou Èeské republiky 
projednána a schválena Aktualizace è. 1 Politiky územního rozvoje ÈR. Politika územního rozvoje ÈR 
2008 tedy pozbyla platnosti v mìnìných èástech a proto je nezbytné tuto skuteènost pøed vydáním 
územnì plánovací dokumentace obce Sobotka zohlednit. Podle ustanovení § 31 odst. 4 stavebního 
zákona je politika územního rozvoje závazná pro poøizování a vydávání zásad územního rozvoje, 
územních plánù, regulaèních plánù a pro rozhodování v území. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko. Upozornìní bereme na vìdomí. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení pøipomínek bude upraven poøizovatelem na základì metodického doporuèení.  
Pokyny na úpravu:  Aktualizovat návrh ÚP Sobotka dle novì schválené 1. aktualizace PÚR ÈR. 
Aktualizovat i údaje, vyplývající ze ZUR KHK, které jsou s aktualizovanou PÚR ÈR v rozporu. 

 

ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ A ZEMÌDÌLSTVÍ, ODD. ZEMÌDÌLSTVÍ 
 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p�ipomínek k návrhu územního 
plánu (ÚP) Sobotka 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství (dále jen krajský úøad), 
obdr�el dne 25.03.2015 od Mìstského úøadu Jièín � úøadu územního plánování �ádost o vyjádøení k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka. 
Ve smyslu kompetencí daných pøíslu�nými zákony uplatòujeme následující stanovisko: 
 

I. Ochrana zemìdìlského pùdního fondu 

Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu podle ustanovení § 17a 
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písmene a) zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen �zákon ZPF�), posoudil pøedlo�ený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka a sdìluje, �e k nim nemá �ádné 
pøipomínky a s navr�eným rozhodnutím a vyhodnocením souhlasí.  
 Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

II. lesní hospodáøství 
Krajský úøad z hlediska zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù v 
platném znìní (lesní zákon) nemá pøipomínky k pøedlo�enému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka. 
 Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

III. Ochrana pøírody a krajiny  
Krajský úøad jako vìcnì i místnì pøíslu�ný orgán ochrany pøírody dle ust. § 77a zákona è. 114/1992 
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, nemá pøipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka.  
 Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  

Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

IV.  Posuzování vlivù na �ivotní prostøedí  
Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán dle § 22 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní 
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù souhlasí s pøedlo�eným návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením 
pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka.  
 Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

V. Technická ochrana �ivotního prostøedí 
Krajský úøad jako vìcnì i místnì pøíslu�ný orgán ochrany ovzdu�í dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona 
è. 201/2012 Sb., o ochranì ovzdu�í, nemá pøipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
pøipomínek k návrhu ÚP Sobotka. 
 Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

3. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - územní pracovi�tì Jièín, Revoluèní 1076, Jièín 506 15 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen �KHS�), 
jako pøíslu�ný správní úøad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. j) zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného 
zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon o 
ochranì veøejného zdraví�), posoudila jako dotèený orgán podle § 4 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 53 
odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, 
na základì výzvy Mìstského úøadu Jièín, odbor územního plánování a rozvoje mìsta, �i�kovo námìstí 
18, 506 01 Jièín, IÈO 002 71 632 návrh rozhodnutí o námitkách uplatnìných proti návrhu územního 
plánu Sobotka a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka. 

Po zhodnocení souladu pøedlo�eného návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnìných proti návrhu 
územního plánu a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu s po�adavky 
pøedpisù v oblasti ochrany veøejného zdraví vydává KHS toto stanovisko: 

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatnìných proti návrhu územního plánu Sobotka a s návrhem 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka se souhlasí. 
V souladu s § 77 zákona o ochranì veøejného zdraví se souhlas vá�e na splnìní následující podmínky: 
Pøi vyhovìní námitce è. 2 o zaøazení pozemku parc. è. 49/4 v k.ú. Spy�ová do ploch SV je uvedená 
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plocha po pøeøazení hodnocena jako podmínìnì vhodná pro funkèní vyu�ití ploch pro bydlení. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  

Po�adovaná podmínka se stala bezpøedmìtnou z dùvodu aktualizace Politiky územního rozvoje ÈR, 
nebo� upravený návrh ÚP Sobotka pro 2. veøejné projednání ji� nebude obsahovat územní rezervu 
kapacitní silnice S5. 
Pokyny na úpravu: nejsou.  

 

5. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR DOPRAVY, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01 

Odbor dopravy MìÚ Jièín pøedkládá stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka:  

Z pohledu odboru dopravy MìÚ Jièín, jako pøíslu�ného správního úøadu podle ust. § 40 odst.4 bodu d) 
zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemáme k uvedeným návrhùm pøipomínek. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

6. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01 
 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu: 
Vydá odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: viz bod è. 1 tohoto vyhodnocení 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny: 
Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì za ekologii krajiny prostudoval návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vypoøádání pøipomínek k ÚP Sobotka a sdìluje, �e nemá k tomuto rozhodnutí 
pøipomínky. Dùle�ité je dodr�ení podmínky pøi námitce è. 2, 6 a 7, kdy je mo�né na plochu umístit pouze 
jeden rodinný dùm. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko. Upozornìní bereme na vìdomí, je ji� souèástí rozhodnutí o námitkách. 
Pokyny na úpravu: nejsou 
 

Vyjádøení dle zákona è. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):  
Nejsou pøipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypoøádání pøipomínek k ÚP Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 
 

Vyjádøení dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích zmìn:  
Nejsou pøipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných 
k návrhu ÚP Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

Závazné stanovisko z hlediska zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�): 

Mìstský úøad v Jièínì, Odbor �ivotního prostøedí, jako vodoprávní úøad pøíslu�ný podle § 106 odst. 2 
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen �vodní zákon�), prostudoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypoøádání 
pøipomínek k ÚP Sobotka a sdìluje: vodoprávní úøad souhlasí s návrhem, upozoròujeme v�ak, �e ve 
vyhodnocení pøipomínek vodoprávního úøadu (pøipomínka è. 3) není zmínìna úprava oddílù 4.5. a 
9.7.3. v návaznosti na tyto pøipomínky, kterým bylo vyhovìno.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Uvedené pøipomínky ohlednì úpravy oddílu 4.5. a 9.7.3. jsou vyhodnoceny v rámci celkového 
vyhodnocení veøejného projednání návrhu ÚP Sobotka. 
Pokyny na úpravu: po�adované bude v návrhu pro 2. veøejné projednání upraveno 
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7. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN- ODDÌLENÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉÈE, Jièín, Havlíèkova 56 
 

Mìstský úøad Jièín, oddìlení státní památkové péèe, rozhodl ve vìci podání Mìstského úøadu Jièín, 
odbor územního plánování a rozvoje mìsta, které Mìstský úøad Jièín, oddìlení státní památkové péèe, 
obdr�el dne 25.3.2015, pøièem� se jedná o návrh rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka pøi veøejném projednání, takto: 
Za pøimìøeného u�ití § 12 zákona è. 500/2004 Sb. správní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, se toto 
podání postupuje Krajskému úøadu Královéhradeckého kraje k dal�ímu øe�ení vìci z dùvodu vlastní 
vìcné nepøíslu�nosti. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Informace vzata na vìdomí 
Pokyny na úpravu: nejsou 

 

9. MINISTERSTVO OBRANY ÈR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 � Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor ochrany územních zájmù a øízení programù nemovité infrastruktury, Teplého 
1899/C, Pardubice 530 01 
 

Jako dotèený orgán státní správy na základì zák. è. 222/1999 Sb. o zaji��ování obrany Èeské republiky, 
v y d á v á Èeská republika � Ministerstvo obrany, jejím� jménem jedná na základì povìøení ministra 
obrany ze dne 5. ledna 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb. vedoucí oddìlení ochrany 
územních zájmù Pardubice, Odboru ochrany územních zájmù a øízení programù nemovité 
infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v souladu s § 175 zák. è. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko: 
K pøedlo�enému vyhodnocení nemáme pøipomínek. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

12. OBVODNÍ BÁÒSKÝ ÚØAD, Wonkova 1142/1, Hradec Králové 500 02 
 

Obvodní báòský úøad pro území krajù Královéhradeckého a Pardubického nemá pøipomínky 

k pøedlo�eným návrhùm.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

13. SPRÁVA CHKO ÈESKÝ RÁJ, Antonína Dvoøáka 294, Turnov 511 01 
 

Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky (dále AOPK ÈR) jako orgán ochrany pøírody 
pøíslu�ný podle § 78 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále zákon), vydává na základì Návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení pøipomínek 
uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka ze dne 16.3.2015 

stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu 
ÚP Sobotka pøi veøejném projednání  
Námitka è.1 � ppè.407/3, k.ú. Sobotka - námitka se netýká AOPK ÈR  

Námitka è.2 � ppè.49/4, k.ú. Spy�ová - námitka se netýká AOPK ÈR  

Námitka è.3 � ppè.387/2, k.ú. Spy�ová - námitka se netýká AOPK ÈR  

Námitka è. 4 � ppè.2239/12, 2239/13, 2239/14, k.ú. Staòkova Lhota - námitka se netýká AOPK ÈR  

Námitka è.5 � ppè.2239/11, k.ú. Staòkova Lhota - námitka se netýká AOPK ÈR  
 

Námitka è. 6 � ppè.327/1, k.ú. Stéblovice � AOPK ÈR nesouhlasí s vyhodnocením námitky. Zámìrem je 
zaøazení pozemku do ploch SV � plochy smí�ené obytné venkovské. AOPK nesouhlasí se zaøazením 
pozemku do ploch SV a po�aduje zaøazení pozemku do ploch ZS � �plochy zelenì � zeleò soukromá a 
vyhrazená�. 
Námitka è. 7 � ppè.329/2, k.ú.Stéblovice � AOPK ÈR nesouhlasí s vyhodnocením námitky. Zámìrem je 
zaøazení pozemku do ploch SV � plochy smí�ené obytné venkovské. AOPK nesouhlasí se zaøazením 
pozemku do ploch SV a po�aduje zaøazení pozemku do ploch ZS � �plochy zelenì � zeleò soukromá a 
vyhrazená�.  
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Pøipomínky  
AOPK ÈR po seznámení s podklady poøizovatele ÚP k Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka souhlasí s vyhodnocením 
pøipomínek (Pøipomínka 1 � 4).  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko s pøipomínkami è. 1-4 a námitkami è. 1-5.  

Nesouhlasné stanovisko dotèeného orgánu s námitkami è. 6 a 7 bylo na základì dohodovacího jednání 
mezi urèeným zastupitelem a dotèeným orgánem zmìnìno na souhlasné stanovisko s podmínkami.  
Pokyny na úpravu � výsledek dohodovacího jednání:   
Dotèené pozemky p.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice vymezit jako plochy zastavitelné a zaøadit do 

ploch s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné venkovské (SV)�, a zapracovat do textové èásti ÚP 
Sobotka následující podmínky dotèeného orgánu:  

-      navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby  

-      na pozemku p.p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba max. 1 rodinného domu èi 
rekreaèního objektu pøi zachování výmìry pozemku min. 1000 m2

  

-      na pozemku p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba 1 rodinného domu èi rekreaèního 
objektu a� po pøerozdìlení pozemkù na po�adovanou minimální výmìru pozemku 1000m2

, 

pøièem� výmìra obou pozemkù staveb pro bydlení, tj. nového i ponechaného pozemku bude i po 
pøerozdìlení èinit min. 1000m2

. 

 

14. STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro KHK, Wonkova 1143, 500 02 
Hradec Králové 
 

Po seznámení se s podklady sdìluje Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotèený správní úøad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona è. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì 
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a podle § 13 odst. 3 zákona è. 406/2000 Sb., o 
hospodaøení energií, v platném znìní ve spojení s § 53 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, �e s návrhem rozhodnutí o 
námitkách a vyhodnocení pøipomínek k ÚPO souhlasí. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

15. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
 

1. Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín, Havlíèkova 56, 506 01 Jièín 

Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín neuplatòuje �ádná stanoviska k 

�Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka 
pøi veøejném projednání dle § 52 stavebního zákona�. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

Ostatní oslovené instituce se do stanovené lhùty, tj. dle ustanovení §53 odst. 1 stavebního zákona do 30-

ti dnù od obdr�ení návrhù, k tìmto návrhùm nevyjádøily, proto poøizovatel a urèený zastupitel v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona konstatují, �e s pøedlo�enými návrhy tyto instituce 
souhlasí.  
Pokyny na úpravu: nejsou 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

5. � 3. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DLE § 53 ODST. 2  STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 

KRAJSKÝ ÚØAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Pivovarské námìstí 1245/2, 500 03 HK, 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení EIATO, oddìlení ochrany pøírody 

 

Ze dne 11.08.2016 pod è.j. 2182/ZP/2013-Hy: 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství (dále jen �krajský 
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úøad�), obdr�el dne 28.07.2016 od Mìstského úøadu Jièín, odboru územního plánování a rozvoje mìsta, 
�ádost o stanovisko podle ust. § 53 odst. 2 zákona è. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen 
�stavební zákon�), k návrhu územního plánu Sobotka upravenému po veøejném projednání. 
 

I. Krajský úøad, jako orgán ochrany pøírody pøíslu�ný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona è. 
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon o ochranì 
pøírody a krajiny�), po posouzení vý�e uvedeného návrhu, vydává na základì ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona a dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochranì pøírody a krajiny toto stanovisko: upravený 
návrh územního plánu Sobotka nemù�e mít významný vliv na evropsky významné lokality 
(uvedené v naøízení vlády è. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných 
lokalit) nebo na vyhlá�ené ptaèí oblasti ve smyslu zákona o ochranì pøírody a krajiny, nebo� se v 
øe�eném území nevyskytují. 
 

Krajský úøad souèasnì konstatuje, �e pro území le�ící v CHKO Èeský ráj je vìcnì a místnì pøíslu�ným 
orgánem ochrany pøírody Správa CHKO Èeský ráj. 
 

II. Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán dle § 22 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní 
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon EIA�), pøedlo�enou �ádost posoudil a na základì toho 
vydává k návrhu územního plánu Sobotka upravenému po veøejném projednání následující stanovisko: 
upravený návrh územního plánu Sobotka není nutno posoudit z hlediska vlivù na �ivotní 
prostøedí podle § 10i zákona EIA.  

 

Odùvodnìní: Úprava návrhu územního plánu bude ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona podstatná 
a spoèívá v následujících úpravách: 
 

- Vymezení zastavitelné plochy Z42 DS - �plocha dopravní infrastruktury� 

- Doplnìní koncepce technické infrastruktury 

- Rozdìlení plochy Z1 DS - �plocha dopravní infrastruktury� na plochy Z1a, Z1b Z1c 

- Pøevedení pozemku p.p.è. 407/3 na funkci ZS � �zeleò soukromá a vyhrazená� 

- Vymezení 4 ploch smí�ených obytných venkovských (p.p.è. 49/4, 327/1, 329/2 a ji�ní èást 46/2) 
- Rozdìlení plochy Z21 (èást VS �plochy smí�ené výrobní� a èást VZ �Plochy výroby a skladování � 

zemìdìlská výroba�) 
- Vymezení ploch zmìn v krajinì K6 a K7. 
 

Krajský úøad vydal své stanovisko, proto�e negativní vliv na �ivotní prostøedí nebo významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu èi ptaèí oblast je vylouèen. Úprava územního plánu je takového 
charakteru a rozsahu, �e nepøinese �ádné nové zátì�e na �ivotní prostøedí. 
Závìr: Po�adavky na územnì plánovací dokumentaci jsou navr�eny v rozsahu, kdy je mo�né vylouèit 
kumulativní vliv jednotlivých funkèních vyu�ití území ve smyslu zákona EIA. 
Vyhodnocení: kladné stanovisko, lze zahájit opakované veøejné projednání v re�imu pøíslu�ných 
právních pøedpisù.  

 
AGENTURA OCHRANY PØÍRODY A KRAJINY ÈR, odd. Správa chránìné krajinné oblasti 
Èeský ráj, Antonína Dvoøáka 294, 511 01 Turnov 

 

Ze dne 22. 8. 2016 pod è.j. SR/0091/LI/2015-4: 

Vìc: Stanovisko k upravenému návrhu Územního plánu Sobotka, pro opakované veøejné projednání  
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR (dále jen �Agentura�) jako orgán ochrany pøírody pøíslu�ný 
podle ust. § 78 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen zákon), na základì �ádosti Mìstského úøadu Jíèín, Odboru územního plánování a 
rozvoje mìsta, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jíèín, ze dne 28. 07. 2016, vydává v souladu s § 45i odst. 1 
zákona  
S T A N O V I S K O 

k upravenému návrhu Územního plánu Sobotka, pro opakované veøejné projednání.  
 

Agentura na základì pøedlo�eného upraveného dokumentu konstatuje, �e lze vylouèit významný vliv 
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na pøíznivý stav pøedmìtù ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit le�ících v CHKO 
Èeský ráj a na pøíznivý stav pøedmìtù ochrany nebo celistvost Ptaèí oblasti Èeského ráje.  
O D Ù V O D N Ì N Í 
Agentura obdr�ela dne 28. 07. 2016 �ádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedená koncepce 
mù�e mít samostatnì nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na pøíznivý stav pøedmìtu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptaèí oblasti.  
 

Uvedená koncepce nemù�e mít významný vliv na pøíznivý stav pøedmìtu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality ani ptaèí oblasti. 
Vyhodnocení: kladné stanovisko, lze zahájit opakované veøejné projednání v re�imu pøíslu�ných 
právních pøedpisù.  
 

5. � 4. VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA � 

OPAKOVANÉ VEØEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

 
Vyhodnocení stanovisek k veøejnému projednání dle § 52 odst. 3 stavebního zákona o návrhu ÚP 
Sobotka vèetnì vyhodnocení pøipomínek uplatnìných dle § 52 odst. 3 stavebního zákona sousedními 
obcemi a oprávnìnými investory. 
 

Pøehled uplatnìných stanovisek dotèených orgánù, podaných pøipomínek sousedních obcí a pøipomínek 
oprávnìných investorù je uveden v následující èásti elaborátu, kdy u ka�dého stanoviska nebo 
pøipomínky je uveden pøíslu�ný pokyn pro odpovídající korekci návrhu ÚP Sobotka. Tyto �pokyny na 
úpravu návrhu� byly do návrhu ÚP Sobotka zapracovány v souladu s výsledky opakovaného veøejného 
projednání, tj. po dokonèení pokynù vyplývajících z ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
 

Pøipomínky uplatnìné veøejností dle § 52 odst. 3 stavebního zákona jsou uvedeny v kapitole 16. 

 

 

 

5. - 4.1. Vyhodnocení stanovisek dotèených orgánù a krajského úøadu jako nadøízeného orgánu 
uplatnìných k opakovanému veøejnému projednání návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního 
zákona  
 

1. KRAJSKÝ ÚØAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 

500 03  
 

1.A) ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ØÁDU, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu, (dále jen �krajský 
úøad�) obdr�el dne 14. záøí 2016, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, (dále jen �stavební zákon�), oznámení o 
konání opakovaného veøejného projednání návrhu územního plánu Sobotka. 
 

Z pøedlo�ených podkladù vyplývá, �e poøizovatelem územního plánu Sobotka je podle ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona Mìstský úøad Jièín. Návrh územního plánu Sobotka pro opakované 
veøejné projednání (dále jen �návrh ÚP Sobotka�) zpracoval Ing. arch. Karel Novotný, autorizovaný 
architekt (ÈKA 02 039), v dubnu 2016. Opakované veøejné projednání návrhu ÚP Sobotka se konalo 
dne 19. øíjna 2016 v zasedací místnosti Mìstského úøadu Sobotka. 
 

Návrhem ÚP Sobotka jsme se zabývali a ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona uvádíme 
následující. 
Z pøedlo�eného návrhu ÚP Sobotka vyplývá, �e k opakovanému veøejnému projednání pøistoupil 
poøizovatel z dùvodu podstatné úpravy návrhu ÚP Sobotka ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 
stavebního zákona. 
 

Nahlédnutím do pøedlo�eného návrhu ÚP Sobotka bylo zji�tìno, �e od spoleèného jednání doznal návrh 
pøedmìtné územnì plánovací dokumentace úprav, které spoèívaly zejména v zohlednìní schválené 
Politiky územního rozvoje ÈR, ve znìní Aktualizace è. 1, stanovisek dotèených orgánù, námitek a 
pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka podle ustanovení § 52 stavebního zákona, pøipomínek 
uplatnìných v metodickém sdìlení krajského úøadu ze dne 11. ledna 2013, è.j. 664/UP/2013/Hg, èi 
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pøipomínek uplatnìných ve stanovisku krajského úøadu ze dne 13. záøí 2013, è.j. 16718/UP/2013/Hg. 
 

Na základì posouzení pøedlo�eného návrhu ÚP Sobotka krajský úøad tímto sdìluje, �e nemá z hlediska 
zaji�tìní koordinace vyu�ívání území, zejména s ohledem na �ir�í územní vztahy a z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a s územnì plánovací dokumentací vydanou krajem 
zásadních pøipomínek k èástem øe�ení návrhu územnì plánovací dokumentace obce Sobotka, které 
byly od spoleèného jednání zmìnìny. 
Vyhodnocení: kladné stanovisko; 
 

Z metodického hlediska je pak tøeba ze strany krajského úøadu upozornit na následující nedostatky, 
které je nezbytné v pøedlo�eném návrhu ÚP Sobotka odstranit. 
Z evidence územnì plánovací èinnosti vyplývá, �e správní území mìsta Sobotka je souèástí území, pro 
které byla Ministerstvem pro místní rozvoj poøízena a zaevidována územní studie oznaèená jako 
�Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradi�tì-Rádelský Mlýn-Úlibice. 

Z ustanovení § 25 stavebního zákona pak vyplývá, �e územnì plánovací podklady tvoøí územnì 
analytické podklady, které zji��ují stav a vývoj území a územní studie, které ovìøují mo�nosti a 
podmínky zmìn v území; slou�í jako podklad k poøizování politiky územního rozvoje, územnì 
plánovací dokumentace, jejich zmìnì a pro rozhodování v území. 
Na základì shora uvedeného je tøeba upozornit na to, �e z obsahu návrhu ÚP Sobotka nevyplývá, jak 
byla vý�e citovaná územní studie jako územnì plánovací podklad v rámci øe�ení návrhu ÚP Sobotka 
zohlednìna. 
Vyhodnocení: Upozornìní bereme na vìdomí. Do textové èásti odùvodnìní bude zohlednìní zmínìné 
územní studie doplnìno. 
Pokyny na úpravu: do textové èásti odùvodnìní (k údajùm, které popisují vypu�tìní koridoru územní 
rezervy kapacitní silnice R35) doplnit informaci, jak byla v rámci øe�ení návrhu ÚP Sobotka zohlednìna 
zaevidovaná územní studie �Územní studie koridoru kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradi�tì-

Rádelský Mlýn-Úlibice� jako územnì plánovací podklad.  
 

V souvislosti s po�adavky na obsah návrhu územního plánu pova�uje krajský úøad rovnì� za �ádoucí z 
metodického hlediska pøipomenout ustanovení § 43 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého lze v 

územním plánu mimo jiné vymezit plochu nebo koridor, v nìm� je rozhodování o zmìnách v území 
podmínìno zpracováním územní studie. Podle tého� ustanovení jsou v pøípadì podmínìní rozhodování 
územní studií souèástí územního plánu podmínky pro její poøízení a pøimìøená lhùta pro vlo�ení dat o 
ní do evidence územnì plánovací èinnosti. 
Nahlédnutím do textové èásti návrhu ÚP Sobotka bylo zji�tìno, �e tato stanoví v kapitole oznaèené jako 
�9. Vymezení ploch a koridorù, ve kterých je provìøení zmìn jejich vyu�ití územní studií podmínkou pro 
rozhodování� výèet ploch, pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie. V citované 
kapitole je pak mimo jiné stanoveno, �e �Lhùta pro vlo�ení dat o tìchto územních studií do evidence 
územnì plánovací èinnosti je do 4 let od vlo�ení dat o ÚP Sobotka do evidence územnì plánovací 
èinnosti�. 

Pokud se týká pøimìøenosti lhùty pro vlo�ení dat o územní studii do evidence územnì plánovací 
èinnosti, je nezbytné upozornit, �e zákonodárce nepoèítal s tím, �e vypracování územní studie, která má 
za úkol dotvoøit územní plán, bude realizováno v dlouhodobém èasovém horizontu, ale naopak by s její 
realizací mìlo být zapoèato v co mo�ná nejkrat�í dobì po pøijetí územního plánu. Doba stanovená pro 
vypracování územní studie by nemìla pøesahovat dobu, ve které dochází k vyhodnocování územního 
plánu ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo� k vyhodnocení by mìly být ji� 
shromá�dìny dostupné podklady, ke kterým patøí i územní studie. Vý�e uvedené je rovnì� podpoøeno 
judikátem Krajského soud v Ústí nad Labem, který se problematikou lhùty pro zpracování a 
zaevidování územní studie podrobnì zabýval ve svém rozsudku è. j.: 40A 4/2015. 
Pokud se týká urèení poèátku bìhu lhùty pro vlo�ení dat o územní studii do evidence územnì plánovací 
èinnosti, nutno uvést, �e podle ustanovení § 162 odst. 4 a 5 stavebního zákona provádí vklad dat do 
evidence územnì plánovací èinnosti krajský úøad na základì návrhu úøadu územního plánování. Je tedy 
zøejmé, �e okam�ik vlo�ení dat do evidence územnì plánovací èinnosti je tak závislý na tom, zda úøad 
územního plánování podá návrh ke krajskému úøadu, a kdy. 

Pokud by tedy v posuzovaném pøípadì byl poèátek bìhu lhùty pro vlo�ení dat o územní studii do 

evidence územního plánování poèítán od okam�iku vlo�ení dat o územním plánu do této evidence, pak 
by takový postup nepochybnì vykazoval prvky libovùle a adresáti územního plánu by mohli jen tì�ko 
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odhadovat, kdy lhùta pro vlo�ení dat o územní studii do evidence územního plánování uplyne. Nad to je 
tøeba ze strany krajského úøadu upozornit, �e za tìchto okolností nelze pova�ovat vý�e stanovenou lhùtu 
pro vlo�ení dat o územní studii do evidence územnì plánovací èinnosti za pøimìøenou. 
Vyhodnocení: Upozornìní bereme na vìdomí. Stanovení lhùty pro vlo�ení dat o územních studiích do 
evidence územnì plánovací èinnosti bude zpøesnìno drobnou úpravou textu, tj. na 4 roky od nabytí 
úèinnosti ÚP Sobotka.  
Pokyny na úpravu: U pøíslu�ných zastavitelných ploch s podmínkou územní studie upravit text takto: 
�Lhùta pro vlo�ení dat o tìchto územních studiích do evidence územnì plánovací èinnosti je stanovena 
do 4 let od nabytí úèinnosti ÚP Sobotka�. 
 

Z pohledu krajského úøadu je tøeba z metodického hlediska dále pøipomenout ustanovení § 7 odst. 2 
vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
(dále jen �vyhlá�ka è. 501/2006 Sb.�), podle kterého se pro ka�dé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, obèanského vybavení anebo smí�ené obytné vymezuje s touto zastavitelnou plochou 

související plocha veøejného prostranství o výmìøe nejménì 1000m2; do této výmìry se nezapoèítávají 
pozemní komunikace. 
Nahlédnutím do pøedlo�ených podkladù bylo zji�tìno, �e pøedmìtem øe�ení návrhu ÚP Sobotka je 

napøíklad vymezení nìkolika zastavitelných ploch pro bydlení èi obèanskou vybavenost s výmìrou více 
ne� dva hektary. Z pøedlo�eného návrhu ÚP u� ale nevyplývá, �e by s takto rozsáhlými zastavitelnými 
plochami byly vymezeny související plochy veøejného prostranství v rozsahu odpovídajícímu vý�e 
citovanému ustanovení § 7 odst. 2 vyhlá�ky è. 501/2006 Sb. 
Krajský úøad v této souvislosti upozoròuje, �e vymezení takto rozsáhlých zastavitelných ploch, ani� by 
byly souèasnì s takovými plochami vymezeny i odpovídající plochy veøejného prostranství, není v 
souladu se stavebním zákonem, respektive s jeho provádìcími právními pøedpisy. 
Vyhodnocení: Upozornìní z metodického hlediska bereme na vìdomí. Vymezení veøejných prostranství 
bude upøesnìno úpravou textu v kap. 4.7. a 3.2.  U ploch zmìn bydlení, rekreace, obèanského vybavení 
a smí�eného obytného bude upøesnìna podmínka vymezení související plochy veøejného prostranství 
dle platné legislativy 

Pokyny na úpravu:  Do kap. 3.2. Zastavitelné plochy u následujících zastavitelných ploch Z5 (BI), Z13 

(OS), Z20 (BI), Z44 (BI), u nich� je vyu�ití podmínìno zpracováním územní studie, obsahující mimo 
jiné vymezení veøejných prostranství, text �vymezení veøejných prostranství� doplnit slovy �viz kap. 
4.7.�, (tj. ve znìní: �vymezení veøejných prostranství � viz kap. 4.7.�). Do kap. 4. Koncepce veøejné 
infrastruktury, vèetnì podmínek pro její umís�ování, odst. 4.7. Veøejná prostranství doplnit text: �U 
ploch zmìn bydlení v bytových domech (BH), bydlení v rodinných domech � mìstské a pøímìstské (BI), 
bydlení v rodinných domech � venkovské (BV), rekreace � plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), 

rekreace - zahrádkové osady (RZ), obèanského vybavení � veøejná infrastruktura (OV), obèanského 
vybavení � komerèní zaøízení malá a støední (OM), obèanského vybavení � tìlovýchovná a sportovní 
zaøízení (OS), obèanského vybavení � høbitov (OH), smí�ené obytné � v centru mìsta (SC), smí�ené 
obytné � mìstské (SM), smí�ené obytné � venkovské (SV) se vymezuje související plocha veøejného 
prostranství dle platné legislativy.� 

 

Z metodického hlediska je tøeba ze strany krajského úøadu dále nutno pøipomenout ustanovení § 43 
odst. 1 stavebního zákona, podle kterého územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspoøádání, uspoøádání krajiny a koncepci veøejné 
infrastruktury; vymezí zastavìné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy 
vymezené ke zmìnì stávající zástavby, k obnovì nebo opìtovnému vyu�ití znehodnoceného území, pro 
veøejnì prospì�né stavby, pro veøejnì prospì�ná opatøení a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
vyu�ití tìchto ploch a koridorù. Podle pøílohy è. 7 k vyhlá�ce, èásti I., odst. 1 písm. f) pak obsahuje 
textová èást územního plánu mimo jiné stanovení podmínek pro vyu�ití ploch s rozdílným zpùsobem 
vyu�ití s urèením pøeva�ujícího úèelu vyu�ití (hlavní vyu�ití), pokud je mo�né jej stanovit, pøípustného 

vyu�ití, nepøípustného vyu�ití, popøípadì podmínìnì pøípustného vyu�ití tìchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspoøádání, vèetnì základních podmínek ochrany krajinného rázu (napøíklad 
vý�kové regulace zástavby, intenzity vyu�ití pozemkù v plochách). 
Nahlédnutím do pøedlo�eného návrhu ÚP Sobotka, respektive do jeho textové èásti bylo zji�tìno, �e pro 
nìkteré plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití, stejnì jako pro nìkteré zastavitelné plochy je v rámci 
podmínek prostorového uspoøádání stanovena intenzita vyu�ití tìchto ploch v procentuálním vyjádøení. 
Jako pøíklad lze uvést text �intenzita vyu�ití plochy � max. 30%� uvedený v kapitole pøedlo�eného 
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návrhu ÚP Sobotka oznaèené jako �6.13. Plochy smí�ené obytné � SV�. 

Na základì vý�e uvedeného je nezbytné ze strany krajského úøadu upozornit, �e takto nastavená 
regulace pøipou�tí znemo�nìní umístìní zámìru na pozemku èi pozemcích, které jsou souèástí plochy 
pro konkrétní vyu�ití za situace, kdy jiné stavby nebo zámìry uva�ované nebo realizované na 
sousedních pozemcích vyèerpaly potenciál daného území, resp. zablokovaly vyu�ití tohoto pozemku 

pro daný úèel. Zpùsob regulace obsa�ený v územním plánu Sobotka tak vychází z principu volné 
soutì�e v èerpání potenciálu území, lidovì øeèeno �kdo døív pøijde, ten døív mele�. Takto nastavená 
regulace územního plánu ohro�uje funkènost územního plánování a pøispívá k naru�ení stability 
systému územního plánování a právní jistoty adresátù územního plánu a lze ji hodnotit jako 
nezákonnou. 
Na základì vý�e uvedeného krajský úøad, jako metodický orgán na úseku územního plánování, s 
pøedlo�eným návrhem ÚP Sobotka nesouhlasí, ani� by byly vý�e uvedené nedostatky odstranìny. 
Vyhodnocení: Upozornìní bereme na vìdomí. Vytýkaná terminologie bude proto z dùvodu 
jednoznaènosti pøi její aplikaci v rámci rozhodování stavebních úøadù a z dùvodu právní jistoty 
zpøesnìna, tj. text �intenzita vyu�ití plochy� bude v podmínkách prostorového uspoøádání doplnìn 
slovy �stavebního pozemku�.  
Pokyny na úpravu: text �intenzita vyu�ití plochy� v podmínkách vyu�ití jednotlivých ploch v rámci 
stanovených podmínek prostorového uspoøádání zpøesnit takto: slovo �plochy� nahradit slovy 

�stavebního pozemku�, tj. pojem �intenzita vyu�ití plochy� nahradit pojmem �intenzita vyu�ití 
stavebního pozemku�.  
 

Celkové vyhodnocení: Kladné stanovisko bez pøipomínek v souladu s ustanovením § 52 stavebního 
zákona. Metodická doporuèení nezávazného charakteru bereme na vìdomí. Vý�e zmiòované drobné 
nedostatky budou odstranìny.  
 

1.B) ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, GRANTÙ A DOTACÍ KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉÈE 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, obdr�el dne 14. 9. 2016 oznámení Mìstského úøadu Jièín, odbor územního plánování a 
rozvoje mìsta, Úøad územního plánování, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín, o konání opakovaného 
veøejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Sobotka (k.ú. Sobotka, k.ú. Èálovice, k.ú. 
Kdanice, k.ú. Staòkova Lhota, k.ú. Spy�ova, k.ú. Stéblovice, k.ú. Lavice). 
Objednavatelem pøedmìtného návrhu územního plánu Sobotka je mìsto Sobotka, poøizovatelem 
Mìstský úøad Jièín a zpracovatelem je Ing. arch. Karel Novotný, Bro�íkova 1684, 500 12 Hradec 
Králové, èíslo autorizace: ÈKA 2039 (datum: duben 2016). 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, jako vìcnì a místnì pøíslu�ný orgán státní památkové péèe podle § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní, a podle § 29 odst. 1 zákona è. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), v platném znìní, uplatòuje následující stanovisko k územnì 
plánovací dokumentaci pro dané území, ve kterém se nachází národní kulturní památka a 
památková zóna: 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, posoudil v souladu s ust. §52 odst. 3 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní, pouze ty èásti øe�ení, které byly od pøedchozího 
veøejného projednání zmìnìny a jejich� výèet je uveden v textové èásti odùvodnìní upraveného návrhu 
územního plánu Sobotka a z hlediska ochrany památkových hodnot v rámci daného území 
s upraveným návrhem územního plánu Sobotka souhlasí bez pøipomínek. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

1.C) ODBOR DOPRAVY A SILNIÈNÍHO HOSPODÁØSTVÍ 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silnièního hospodáøství jako pøíslu�ný správní 
úøad k uplatnìní stanoviska k územnì plánovací dokumentaci z hlediska øe�ení silnic II. a III. tøídy 
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, má k upravenému návrhu Územního plánu Sobotka tuto pøipomínku: 
Na základì výsledkù projednání ÚP Sobotka byla provedena úprava územního plánu m. j. u lokality 
Z15, kde byla stanovena podmínka umístìní objektù RD pøi komunikaci. Jedná se o rozsáhlej�í 
lokalitu a bli��í specifikace �komunikace� není uvedena. Na tuto lokalitu je stanovena podmínka 
zpracování územní studie, ve které teprve bude rozvr�eno umístìní jednotlivých RD. Pokud se ale jedná 
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o silnici II/281, upozoròujeme na existenci silnièního ochranného pásma. Z § 30 odst. 2 c) zákona è. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen zákon o PK), vyplývá, 
�e silnice II. tøídy má ochranné pásmo v �íøi 15 m od osy vozovky. Dle § 32 zákona o PK lze v silnièních 
ochranných pásmech provádìt stavby a terénní úpravy (v textu zákona specifikované) jen na základì 
povolení vydaného silnièním správním úøadem a za podmínek v povolení uvedených. Upozoròujeme 
tedy na toto omezení. Tento pøedpis platí samozøejmì obecnì, ale zdùrazòujeme ho zde proto, �e u 
lokality Z15 je výslovnì stanovena podmínka umístìní objektù pøi komunikaci. 
Jiné pøipomínky k øe�ení silnic II. ani III. tøídy nemáme. Pro úplnost je�tì uvádíme informaci k silnici 

II/281 a III/27931. V návrhu územního plánu Sobotka je poèítáno s pøelo�kami tìchto silnic tak, aby 
byly vymístìny mimo centrum mìsta a tvoøily severovýchodní obchvat mìsta. Navr�ené øe�ení je v 
souladu s krajským koncepèním dokumentem Generelem silnièní dopravy Královéhradeckého kraje. V 
souèasné dobì probíhají na základì podnìtu mìsta Sobotka s Krajským úøadem Královéhradeckého 
kraje jednání o vypracování územní studie na pøelo�ku silnice II/281, která by byla umístìna je�tì ve 
východnìj�í èásti mìsta. Je tedy mo�né, �e do budoucna bude je�tì trasa pøelo�ek silnic II/281 a silnice 
III/27931 mìnìna. 
Vyhodnocení: Upozornìní se týká zále�itostí dal�ích povolovacích øízení. Co se týká lokality Z15: 
podmínka umístìní objektù pøi komunikaci byla stanovena na základì po�adavku dotèeného orgánu 
Krajského úøadu Královéhradeckého kraje, odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení EIA a 
IPPC ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA, v rámci stanoviska ke spoleènému jednání dle 
ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona. Zpùsob dopravního napojení, zpùsob dopravní obsluhy území, 
vèetnì parcelace území, øe�ení ochrany zastavitelné plochy pøed úèinky akustické zátì�e ze stávající 
silnièní komunikace bude mimo jiné upøesnìn v rámci zpracování územní studie pro danou lokalitu. 

Omezení z dùvodu existence silnièního ochranného pásma vyplývá ze zákona. V kap. 9 a 3.2., u 
lokality Z15, bude pro upøesnìní doplnìna vìta �Bude respektováno ochranné pásmo komunikace�. Do 

textové èásti odùvodnìní kap. 9.1. Urbanistická koncepce, doprava bude pouze doplnìna vìta �Dle § 32 
zákona o PK lze v silnièních ochranných pásmech provádìt stavby a terénní úpravy (v textu zákona 
specifikované) jen na základì povolení vydaného silnièním správním úøadem a za podmínek v povolení 
uvedených.� 

Pokyny na úpravu: Do kap. 9 a 3.2., u lokality Z15, pro upøesnìní doplnit vìtu �Bude respektováno 
ochranné pásmo komunikace�. Do textové èásti odùvodnìní kap. 9.1. Urbanistická koncepce, doprava 
pouze doplnit vìtu �Dle § 32 zákona o PK lze v silnièních ochranných pásmech provádìt stavby a 
terénní úpravy (v textu zákona specifikované) jen na základì povolení vydaného silnièním správním 
úøadem a za podmínek v povolení uvedených.�  

 

1.D) ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ A ZEMÌDÌLSTVÍ  
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, Pivovarské námìstí 
1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen �krajský úøad�), jako pøíslu�ný orgán ochrany zemìdìlského 
pùdního fondu dle ust. § 17a písm. a) zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon ZPF�), posoudil návrh územního plánu Sobotka 
upravený k opakovanému veøejnému projednání dle § 52 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním øádu (stavební zákon), které se bude konat dne 19.10.2016, a sdìluje k tìm èástem øe�ení 
návrhu územního plánu Sobotka, které byly zmìnìny od veøejného projednání konaného dne 
2.7.2014: 

 

1.  uplatòuje podle § 5 odst. 2 zákona ZPF souhlasné stanovisko, které se týká ploch v katastrálním 
území Spy�ova, Staòkova Lhota a Stéblovice uvedených v následující tabulce: 

 

plocha 
funkèní vyu�ití 

plochy 

celková výmìra 
zemìdìlské 
pùdy v ha 

zemìdìlská pùda v plo�e 

BPEJ druh pozemku 
tøída 

ochrany 

dílèí výmìra  
v ha 

Z48 

pl. smí�ené 
obytné � 

venkovské 

0,170 51010 trvalý travní porost I. 0,170 

Z49 
pl. výroby � 

zemìdìlská 
0,264 51400 orná pùda I. 0,264 

Z50 

pl. smí�ené 
obytné � 

venkovské 

0,112 
52310 

trvalý travní porost 
IV. 0,083 

51110 I. 0,039 
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Z51 

pl. smí�ené 
obytné � 

venkovské 

0,059 52310 trvalý travní porost IV. 0,059 

K8 

pl. zelenì � 

ochranná a 
izolaèní 

3,520 
54210 orná pùda II. 2,340 

55251 orná pùda IV. 1,180 

K9 

pl. zelenì � 

ochranná a 
izolaèní 

0,670 
54200 orná pùda I. 0,507 

56811 orná pùda V. 0,163 

K10 

pl. zelenì � 

ochranná a 
izolaèní 

0,553 
54200 orná pùda I. 0,362 

56811 orná pùda V. 0,191 

K11 

pl. zelenì � 

ochranná a 
izolaèní 

0,510 
51110 orná pùda I. 0,120 

56811 orná pùda V. 0,390 

�  5,868    5,868 

Vý�e uvedeným souhlasným stanoviskem je dotèeno 5,868 ha pozemkù nále�ících do 
zemìdìlského pùdního fondu. Jsou jím odsouhlaseny plochy, jejich� umístìním jsou dodr�eny obecné 
zásady plo�né ochrany zemìdìlského pùdního fondu dle ust. § 4 zákona ZPF, nenaru�ují organizaci 
zemìdìlského pùdního fondu a jsou navr�eny tak, �e v pøípadì jejich realizace nevzniknou nevhodné 
proluky k obhospodaøování okolních zemìdìlských pozemkù. 
 

2.  mìní souhlasné stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona ZPF uplatnìné k návrhu územního 
plánu Sobotka dne 16.1.2013 pod è.j.: 893/ZP/2013-To, které se týká ploch v katastrálním území 
Spy�ova a Staòkova Lhota uvedených v následující tabulce: 
 

plocha 
funkèní vyu�ití 

plochy 

celková výmìra 
zemìdìlské 
pùdy v ha 

zemìdìlská pùda v plo�e 

BPEJ druh pozemku 
tøída 

ochrany 

dílèí výmìra  
v ha 

Z21 
pl. smí�ené 

výrobní 
1,145 

51400 orná pùda I. 0,465 

51410 orná pùda II. 0,680 

K6 

pl. zelenì � 

ochranná a 
izolaèní 

6,980 

51010 orná pùda I. 5,020 

56811 orná pùda V. 0,220 

51000 orná pùda I. 1,740 

Vý�e uvedené stanovisko je mìnìno, jeliko� bylo od veøejného projednání upraveno vymezení 
pøedmìtných ploch. Zábor pozemkù nále�ících do zemìdìlského pùdního fondu byl u plochy Z21 
zmen�en a u plochy K6 zvìt�en. 

Pøi posuzování upraveného návrhu krajský úøad vycházel z textové a grafické èásti návrhu územního 
plánu, které zpracoval autorizovaný Ing. arch. Karel Novotný, Bro�íkova 1684, 500 12 Hradec Králové, 
v dubnu 2016. 

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko 

 

2. HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje, územ. odbor JC, Dìlnická162, 
Jièín, 506 01  
Vyhodnocení: Dotèený orgán se ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona, ani po zaslané 
výzvì (pod è.j. Mujc/2016/30070/UP/Liu) k uplatnìní stanoviska a k obhajobì jím chránìných zájmù 
dle pøíslu�ných zvlá�tních pøedpisù nevyjádøil. Poøizovatel do�el k závìru, �e pøíslu�ný dotèený orgán 
nemá k èástem øe�ení, které byly od 1. veøejného projednání zmìnìny, pøipomínky, resp. �e s návrhem 
v projednávané podobì souhlasí.  
 

3. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - územní pracovi�tì Jièín, Revoluèní 1076, Jièín 506 15  
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen �KHS�), jako 
pøíslu�ný správní úøad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. j) ve spojení s § 77 zákona è. 258/2000 Sb., o 
ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále 
jen �zákon o ochranì veøejného zdraví�), a § 4 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 50 odst. 2 zákona è. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, posoudila jako 
dotèený orgán na základì výzvy Mìstského úøadu Jièín, úøad územního plánování, �i�kovo námìstí 18, 
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506 01 Jièín, IÈO 002 71 632 návrh územního plánu. 
Po zhodnocení souladu pøedlo�eného návrhu územního plánu s po�adavky pøedpisù v oblasti ochrany 

veøejného zdraví vydává KHS toto stanovisko: 
S upraveným návrhem územního plánu Sobotka se souhlasí.  
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko 

 

4. KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Královéhradecký kraj, Inspektorát Jièín, �eleznická 
1057, 506 01 Jièín  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj na základì Va�í výzvy 
k uplatnìní stanoviska ze dne 1.11.2016 ve vìci vydání stanoviska podle § 49 odst. 1 písm. j) zákona è. 
166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (veterinární zákon) 
v platném znìní k upravenému návrhu Územního plánu Sobotka (vèetnì Vyhodnocení jeho vlivù na 
udr�itelný rozvoj území), pøezkoumala pøedlo�ený návrh a vydává toto stanovisko: Krajská veterinární 
správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, pracovi�tì Jièín nemá z veterinárního 
hlediska námitky proti vý�e uvedenému upravenému návrhu Územního plánu Sobotka (vèetnì 
Vyhodnocení jeho vlivù na udr�itelný rozvoj území).  
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko 

 

5. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR DOPRAVY, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01 

Odbor dopravy MìÚ Jièín obdr�el dne 14.9.2016 oznámení o opakovaném veøejném projednání návrhu 
ÚP Sobotka s konáním dne 19.10.2016. Po posouzení sdìlujeme: 
Z pohledu odboru dopravy MìÚ Jièín, jako pøíslu�ného správního úøadu podle ust. § 40 odst. 4 bodu d) 
zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemáme k uvedenému návrhu pøipomínek.  

Pouze upozoròujeme, �e obecnì u v�ech lokalit pøi silnicích II. a III. tøídy (napø. Z50 a Z51 Stéblovice) 
doporuèujeme v pøípadì plánování napojení na silnici pøedem provìøit rozhledové pomìry resp. pøímo 
po�ádat ná� odbor dopravy o pøíslu�né povolení, pro které jsou nutná stanoviska Dopravního 
inspektorátu Policie Èeské republiky Krajského øeditelství policie Královéhradeckého kraje ÚO Jièín a 
vlastníka silnice � Správy silnic Královéhradeckého kraje, pøíspìvkové organizace. Za povolení je 
vybírán správní poplatek 500 Kè. Vý�e uvedené platí i pro zmìnu u�ívání nebo stavební úpravu 
stávajícího napojení � sjezdu. 

Odùvodnìní: Obecný po�adavek na�eho odboru na zamezení nevhodnému obestavování stávajících 
silnic v na�í správì (viz té� ust. § 30 zák. è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích o ochranných 
pásmech silnic) je respektován, navr�ené lokality u silnic jsou malého rozsahu a logicky dotváøí 
zástavbu. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; upozornìní bereme na vìdomí, ale týká se ji� 
zále�itostí dal�ích povolovacích øízení, které nelze øe�it v ÚP. Do textové èásti odùvodnìní kap. 9.1. 
Urbanistická koncepce, doprava bude pouze doplnìna vìta: �U plánovaných napojení zastavitelných 
ploch na stávající komunikaèní sí� pøedem provìøit rozhledové pomìry, resp. za�ádat pøíslu�ný dotèený 
orgán o pøíslu�né povolení dle platných právních pøedpisù.�  
Pokyny na úpravu: do textové èásti odùvodnìní kap. 9.1. Urbanistická koncepce, doprava � doplnit 

vìtu: �U plánovaných napojení zastavitelných ploch na stávající komunikaèní sí� pøedem provìøit 
rozhledové pomìry, resp. za�ádat pøíslu�ný dotèený orgán o pøíslu�né povolení dle platných právních 
pøedpisù.� 

 

6. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01  

Mìstský úøad Jièín � odbor �ivotního prostøedí, obdr�el dne 14.9.2016 oznámení o opakovaném 
veøejném projednání upraveného návrhu ÚP Sobotka vèetnì vyhodnocení jeho vlivù na udr�itelný 
rozvoj území konaného dne 19.10.2016 a k tomuto v souladu se svými kompetencemi danými 
pøíslu�nými zákony sdìluje: 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu: 

Vydává odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. 
Vyhodnocení: viz bod è. 1.C) tohoto vyhodnocení 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny: 

Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì za ekologii krajiny souhlasí s pøedlo�eným 
dokumentem bez pøipomínek.  
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Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 

Vyjádøení dle zákona è. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon): 
Mìstský úøad Jièín, odbor �ivotního prostøedí jako orgán státní správy lesù pøíslu�ný podle § 48 odst. 2, 
písm. c) zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù (lesní zákon). 
Stavby zasahující do ochranného pásma lesa vy�adují souhlas dle § 14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb.  
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko, upozornìní týkající se staveb zasahujících do OP lesa bereme na 

vìdomí.  

Vyjádøení dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích zmìn: 
Mìstský úøad Jièín, odbor �ivotního prostøedí, jako pøíslu�ný správní úøad dle ust. §79 odst. 1 písm. k) 
zákona è. 185/2001 Sb., sdìluje, �e nemá pøipomínky k opakovanému veøejnému projednání 
upraveného návrhu ÚP Sobotka. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�): 
Mìstský úøad v Jièínì, odbor �ivotního prostøedí, jako pøíslu�ný vodoprávní úøad podle § 106 odst. 2 
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen �vodní zákon�), posoudil pøedlo�enou �ádost a na základì tohoto posouzení vydává 
stanovisko k opakovanému veøejnému projednání upraveného návrhu ÚP Sobotka: bez pøipomínek. 

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

7. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN - ODDÌLENÍ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉÈE, Jièín 506 01, �i�kovo 
námìstí 18  
Vyhodnocení: Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona se tento dotèený orgán nevyjádøil. 
Stanovisko vydává odd. kultury a památkové péèe Krajského úøadu královéhradeckého kraje (viz bod è. 
1.B) tohoto vyhodnocení 
 

8. MINISTERSTVO DOPRAVY, Odbor infrastruktury územního plánu, Nábøe�í L. Svobody 12, 
110 15 Praha 1 

Dobrý den, na základì va�í �ádosti o vyjádøení k opakovanému veøejnému projednání upraveného 
návrhu ÚP Sobotka sdìlujeme, �e Ministerstvo dopravy nemá k návrhu pøipomínky. V souladu se 

Stavebním zákonem vyøizujeme podání bez písemného stanoviska.  
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

9. MINISTERSTVO OBRANY ÈR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 � Sekce ekonomická a 
majetková, Pardubice (døíve Agentura hospodaøení s nemovitým majetkem, Odbor územní správy 
majetku Pardubice), Teplého 1899/C, Pardubice 530 01  
Jako dotèený orgán státní správy na základì zák. è. 222/1999 Sb. o zaji��ování obrany Èeské republiky, 
v y d á v á Èeská republika � Ministerstvo obrany, jejím� jménem jedná na základì povìøení ministra 
obrany ze dne 11. záøí 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb. vedoucí oddìlení ochrany 
územních zájmù Pardubice, Odboru ochrany územních zájmù a øízení programù nemovité 

infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v souladu s § 175 zák. è. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko:  
V rámci poskytnutí údajù o území dle zák. è. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu byly 
podklady o technické infrastruktuøe ve správì ÈR-MO, SEM, OOÚZ A ØPNI, oddìlení ochrany 
územních zájmù Pardubice, pøedány Mìstskému úøadu Jièín formou vymezených území (§ 175 zákona) 
jako pøíloha pasportních listù. 
K upravenému návrhu územního plánu Sobotka nemáme pøipomínek. 

Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

10. MINISTERSTVO PRÙMYSLU A OBCHODU, Na Franti�ku 32, 110 15 Praha 1  
Vyhodnocení: Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona, ani po zaslané výzvì (pod è.j. 
Mujc/2016/30070/UP/Liu) k uplatnìní stanoviska a k obhajobì jím chránìných zájmù dle pøíslu�ných 
zvlá�tních pøedpisù nevyjádøil. Poøizovatel do�el k závìru, �e pøíslu�ný dotèený orgán nemá k èástem 
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øe�ení, které byly od 1. veøejného projednání zmìnìny, pøipomínky, resp. �e s návrhem v projednávané 
podobì souhlasí.  
 

11. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD, Poboèka Jièín, Havlíèkova 56, 506 14 Jièín 

Vá�ení,  
Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín provádí na území uvedené obce  
v souèasné dobì jednoduché pozemkové úpravy s výmìnou vlastnických práv a to v západní èásti k.ú. 
Sobotka. Návrh pozemkových úprav je pravomocnì schválen a nyní se pøipravují podklady pro 
zavedení nového stavu do katastru nemovitostí.  
Výsledky pozemkových úprav byly promítnuty do pøedlo�eného Návrhu Územního plánu Sobotka, a 
proto neuplatòujeme �ádná stanoviska k èástem øe�ení, která byla od spoleèného jednání zmìnìna 
v rámci zpracování návrhu Územního plánu obce Sobotka.  
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko; nevyplývají �ádné pokyny na úpravu 

 

12. MINISTERSTVO �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÈR, Resslova 1229/2a, 500 02 HK  

K upravenému návrhu územního plánu Sobotka Ministerstvo �ivotního prostøedí podle ustanovení §15 
zákona è. 44/1988 Sb., o ochranì a vyu�ití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znìní, uvádí, 
�e ve svodném území obce Sobotka nejsou evidována výhradní lo�iska nerostných surovin a nebylo zde 
stanoveno chránìné lo�iskové území. 
 

Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení §13 odst. 2 zákona è. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
v platném znìní, informuje, �e v obci jsou evidovány èetné plochy aktivních a potenciálních sesuvù; 
v zastavìné èásti obce je 1 poddolované místo �Sobotka � Humprecht�. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

13. OBVODNÍ BÁÒSKÝ ÚØAD, Horská 5, Trutnov 541 01  
Obvodní báòský úøad pro území krajù Královéhradeckého a Pardubického nemá pøipomínky 
k pøedlo�eným návrhùm. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

14. STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, územní inspektorát pro KHK, Wonkova 1143, 500 02 

Hradec Králové  
Vyhodnocení: Ve lhùtì dané ustanovením § 52 stavebního zákona, ani po zaslané výzvì (pod è.j. 
Mujc/2016/30070/UP/Liu) k uplatnìní stanoviska a k obhajobì jím chránìných zájmù dle pøíslu�ných 
zvlá�tních pøedpisù nevyjádøil. Poøizovatel do�el k závìru, �e pøíslu�ný dotèený orgán nemá k èástem 
øe�ení, které byly od 1. veøejného projednání zmìnìny, pøipomínky, resp. �e s návrhem v projednávané 
podobì souhlasí.  
 

15. AGENTURA OCHRANY PØÍRODY A KRAJINY ÆR, odd. SPRÁVA CHKO ÈESKÝ RÁJ, 

Antonína Dvoøáka 294, 511 01 Turnov 

Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR (dále Agentura), jako orgán ochrany pøírody a krajiny podle ust. 
§ 78 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen 

zákon), vydává na základì oznámení, Mìstského úøadu Jièín, Odboru územního plánování a rozvoje 
mìsta, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín o konání opakovaného veøejného projednání upraveného 
návrhu ÚP Sobotka, ze dne 28. 07. 2016 stanovisko k upravenému návrhu územního plánu 
Sobotka. Agentura nemá pøipomínky k upravenému Návrhu územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení: souhlasné stanovisko bez pøipomínek; 
 

 

 

5. - 4.2. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných oprávnìnými investory dle § 52 stavebního zákona 
k opakovanému veøejnému projednání: 
 

ÈESKÉ DRÁHY a.s., Nábøe�í L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

K návrhu upraveného územního plánu Sobotka ze strany Èeských drah, a.s. není námitek ani 
pøipomínek. Majetek Èeských drah, a.s. není návrhem vý�e uvedeného územního plánu dotèen. 
Vyhodnocení: kladné vyjádøení; 
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MINISTERSTVO VNITRA, Nad �tolou 936/3, 170 00 Praha - Hole�ovice  
K  è.j.: MuJc/2016/25192/UP/Liu ze dne 8.9.2016. Po provìøení Va�í �ádosti u odborných garantù 
Ministerstva vnitra ÈR Vám sdìlujeme, �e k projednávanému návrhu Územního plánu Sobotka 
neuplatòujeme z hlediska na�í pùsobnosti �ádné pøipomínky.  
Vyhodnocení: kladné vyjádøení; 
 

NET4GAS, s.r.o., Na Høebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle  

Návrh územního plánu Sobotka � opakované veøejné projednání (okres: Jièín, k.ú.: Stéblovice, Sobotka, 
Kdanice, Lavice, Èálovice, Staòkova Lhota, Spy�ova) nezasahuje do bezpeènostního pásma VTL 
plynovodu a ochranného pásma telekomunikaèního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.. 
Vyhodnocení: kladné vyjádøení; 
 

POVODÍ LABE, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové  
Vyjádøení správce povodí: 
K návrhu zadání jsme se vyjádøili dopisy è.j. PVZ/10/25855/Fr/0 ze dne 23.11.2010 a è.j. 
PVZ/12/30719/Fr/0 ze dne 21.1.2013, na�e vyjádøení zùstávají nadále v platnosti, k tomuto dále 

doplòujeme: 
 

Øe�eným územím protékají drobné vodní toky Sobotka (IDVT 10182414), Spy�ovský potok (IDVT 
10185626), Èálovický potok (IDVT 10182423) a bezejmenné vodní toky (IDVT 10182415, 10182424, 
10182429, 10182431, 10182432, 10182433, 10182435, 10182438, 10182447) ve správì Povodí Labe, 
státní podnik.   
 

Dle § 49 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), mù�e správce 
drobných vodních tokù u�ívat pozemkù sousedících s korytem toku v �íøce do 6 m od bøehové èáry.  
 

V�echny èinnosti dotýkající se majetku ve správì Povodí Labe, státní podnik nebo le�ící v blízkosti 
vodních tokù po�adujeme ji� v zámìru stavby individuálnì projednat s na�ím podnikem. 
 

Srá�kové vody z urbanizovaného území budou z dùvodu zpomalení odtoku z území v maximální mo�né 
míøe likvidovány pøímo na pozemcích (akumulací � zálivkou, vsakováním) v souladu s vyhlá�kou è. 
501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území. 
 

Plochy s novou zástavbou budou øe�eny v souladu s TNV 75 9011 Hospodaøení se srá�kovými vodami 
a s ÈSN 75 9010 Vsakovací zaøízení srá�kových vod. 
Vyhodnocení: Po�adavek na manipulaèní pruh byl zohlednìn v textové èásti odùvodnìní, v kap. 9.6. 
Vodní toky. Doplòující vý�e uvedené informace bereme na vìdomí a budou doplnìny takté� do textové 

èásti odùvodnìní kap. 9.6. Vodní toky  
Pokyny na úpravu: do textové èásti odùvodnìní kap. 9.6. Vodní toky doplnit informace z vý�e 
uvedeného vyjádøení 
 

 

Upozoròujeme, �e podle Rámcové smìrnice 2000/60/ES o vodní politice Spoleèenství má být dosa�eno 
dobrého stavu vodních útvarù povrchových vod. Ke splnìní tohoto cíle byly zpracovány a schváleny 
zastupitelstvy dotèených krajù Plány dílèího povodí Horního a støedního Labe, vèetnì pøíslu�ných 
programù opatøení. Konstatujeme, �e stav vodních útvarù HSL_2030 � Klenice od pramene po ústí 
do toku Jizera je nevyhovující. 
 

Pro informaci sdìlujeme, �e se øe�ené území nachází v CHKO Èeský ráj, dále v CHOPAV Severoèeská 
køída, dané území je dle Naøízení vlády è. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akèním 
programu stanoveno jako zranitelná oblast.  
 

Platnost vyjádøení k návrhu územnì plánovací dokumentace je stanovena na 2 roky od data jeho 

vydání, pokud bìhem této doby nebude vyu�ito pro schválení územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení: upozornìní bereme na vìdomí, ale navr�ené øe�ení v ÚP tím není ovlivnìno a nemusí být 
upravováno 

 

 

 



 Textová èást OOP                                                                                                     Územní plán Sobotka 

Stránka 151 z 215 
 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD, Oddìlení správy vodohospodáøských dìl, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 
 

Vyjádøení k návrhu územního plánu Sobotka 

Dne 14.9.2016 jsme od Vás obdr�eli oznámení o konání opakovaného projednání upraveného návrhu 
Územního plánu (ÚP) Sobotka (vèetnì Vyhodnocení jeho vlivù na udr�itelný rozvoj území). 
Ve vìci vý�e uvedené Vám sdìlujeme následující: 
 

A/ Vyjádøení Státního pozemkového úøadu (SPÚ), oddìlení správy vodohospodáøských dìl 
V zájmovém území ÚP Sobotka (k.ú. Staòkova lhota, Kdanice, Lavice) evidujeme stavby vodních dìl - 
hlavní odvodòovací zaøízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v pøíslu�nosti hospodaøit Státního 
pozemkového úøadu (SPÚ), umístìné dle vyznaèení v pøilo�ených situacích, a to: 
 

-  �Otevøený kanál� - otevøený kanál v délce 0,490 km, v ÈHP 1-05-02-024/0, ID 1060000305-

11201000, z roku 1978 (oznaèení v situaci è.1 � HOZ 1), v k.ú. Lavice, 
-  �HMZ D� - otevøený kanál v délce 0,640 km, v ÈHP 1-05-02-083/0, ID 1060000315-

11201000, z roku 1932 (oznaèení v situaci è.2 � HOZ 2), v k.ú. Staòkova Lhota, 
-  �HMZ B� - otevøený kanál v délce 1,030 km, v ÈHP 1-05-02-083/0, ID 1060000312-

11201000, z roku 1932 (oznaèení v situaci è.3 � HOZ 3), v k.ú. Kdanice. 
 

Tyto stavby vodních dìl HOZ jsou v majetku státu a pøíslu�nosti hospodaøit SPÚ v souladu s § 56 odst. 
6 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a § 4 odst. 2 zákona è. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
Po�adujeme tyto stavby respektovat a zachovat jejich funkènost. 
 

Z hlediska umo�nìní výkonu správy a údr�by je nutné zachovat podél otevøených HOZ 6 m 
oboustranný manipulaèní pruh. Do HOZ nebudou vypou�tìny �ádné odpadní ani de��ové vody. 
 

V pøípadì provádìní výsadeb okolo HOZ po�adujeme výsadbu pouze po jedné stranì ve vzdálenosti 1 
m od bøehové hrany. 
 

Na uvedených vodních dílech HOZ je zaji��ována bì�ná údr�ba, napø. odstranìní splavené ornice, 
seèení porostù a odstraòování náletù døevin z prùtoèného profilu HOZ.  
 

Vyhodnocení poøizovatele: uvedené stavby HOZ jsou do územního plánu zapracovány, dle dodaných 
podkladù dojde pouze provìøení a pøípadné aktualizaci umístìní HOZ v koordinaèním výkrese. 

Po�adavky dle vý�e uvedeného vyjádøení budou doplnìny do textové èásti odùvodnìní kap. 14) 
Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a pozemky 
urèené k plnìní funkce lesa. 
Pokyny na úpravu: dle dodaných podkladù trasy HOZ provìøit, zaktualizovat v grafické èásti 
odùvodnìní územního plánu. Po�adavky dle vý�e uvedeného vyjádøení doplnit do textové èásti 
odùvodnìní kap. 14) Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský 
pùdní fond a pozemky urèené k plnìní funkce lesa. 
 

Prùbìh a umístìní vý�e uvedených staveb HOZ je v grafické èásti ÚP uveden jako �odvodnìní liniové�, 
pro úplnost a pøehlednost doporuèujeme oznaèit jako �HOZ�. 
 

Navr �enými zastavitelnými plochami bude dotèeno �HMZ B� (v pøilo�ené situaci è. 3 oznaèení 
�HOZ 3�) � zastavitelná plocha Z 31. 
 

Pro informaci sdìlujeme, �e se na èásti zájmového území nachází také podrobné odvodòovací zaøízení 
(POZ), které je pøíslu�enstvím pozemkù, v grafické èásti ÚP jsou tyto plochy zobrazené. 
Dostupné podklady � údaje o POZ (investicích do pùdy za úèelem zlep�ení pùdní úrodnosti) jsou 
neaktualizovanými historickými daty, která poøídila Zemìdìlská vodohospodáøská správa digitalizací 
analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, �e neexistuje evidence meliorací (odvodnìní a závlah) 

a jejich následných zmìn (zru�ení, roz�íøení od doby poøízení tìchto dat (zákresy do map provedeny 
v 90. letech, jejich následná digitalizace probìhla pøibli�nì v letech 2003-2007), nemusí proto tato data 
odpovídat skuteènému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. 
Údaje jsou k dispozici ke sta�ení na Portálu farmáøe (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-

melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvì LPIS/Nitrátová smìrnice/Ulo�ení 
hnojiv � detail/Meliorace. 
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Tyto pøipomínky jsou uplatòovány za SPÚ, oddìlení správy vodohospodáøských dìl, z titulu vlastníka 
technické infrastruktury (staveb k vodohospodáøským melioracím). 
Vyhodnocení poøizovatele: Dal�í po�adavky, tj.: �Do HOZ nebudou vypou�tìny �ádné odpadní ani 
de��ové vody. V pøípadì provádìní výsadeb okolo HOZ po�adujeme výsadbu pouze po jedné stranì ve 
vzdálenosti 1 m od bøehové hrany�, budou doplnìny do textové èásti odùvodnìní.  
Pokyny na úpravu: Do textové èásti odùvodnìní, do kap. 14) Vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù 
navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a pozemky urèené k plnìní funkce lesa, zapracovat text: 

�Z hlediska umo�nìní výkonu správy a údr�by je nutné zachovat podél otevøených HOZ 6 m 
oboustranný manipulaèní pruh. Do HOZ nebudou vypou�tìny �ádné odpadní ani de��ové vody. 
V pøípadì provádìní výsadeb okolo HOZ po�adujeme výsadbu pouze po jedné stranì ve vzdálenosti 1 m 

od bøehové hrany.�  

 

B/ vyjádøení SPÚ, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Státní pozemkový úøad (SPÚ), je pøíslu�ný hospodaøit s pozemky v obci Sobotka, okres Jièín a nemá 
námitek k návrhu �ÚP Sobotka� vèetnì Vyhodnocení jeho vlivù na udr�itelný rozvoj území�, který 
SPÚ eviduje pod è.j. SPU 475940/2016 ze dne 14.9.2016. 

Pøílohy: 3x situace se zákresem HOZ 

   
 

Gas Net, s.r.o., Klí�ská 940/96, Klí�e, 401 17 Ústí nad Labem (døíve RWE Gas Net, s.r.o.)  
 

Obdr�eli jsme Va�e oznámení ve vìci konání opakovaného veøejného projednání upraveného návrhu 
územního plánu Sobotka. K tomuto sdìlujeme následující stanovisko.  
Mìsto je plynofikováno STL plynovodem z VTL regulaèní stanice Dolní Bousov 3000/2/1. Tato 
plynárenská zaøízeni, vèetnì jejich pøíslu�enství, jsou souèástí distribuèní soustavy plynu. V územním 
plánu po�adujeme:  
1. respektovat stávající plynárenská zaøízení vèetnì jejich ochranných a bezpeènostních pásem v 

souladu se zákonem è. 458/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, energetickým zákonem.  
2. zakreslit plynárenská zaøízení v aktuálním stavu v detailech èásti ÚP.  
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o na�em zaøízení jsou Vám k dispozici na mailové 
adrese: gis. data@innogy.com  

Pøi respektování uvedených podmínek s  návrhem upraveného územního plánu Sobotka souhlasíme.  

Vyhodnocení: souhlasné vyjádøení, proto�e v�echna stávající plynárenská zaøízení jsou Návrhem ÚP 
respektována, dle dodaných podkladù dojde pouze k jejich provìøení a pøípadné aktualizaci. 
Pokyny na úpravu: V návrhu ÚP Sobotka provìøit a pøípadnì zaktualizovat plynárenská zaøízení 
v detailech urèených územním plánùm dle podkladù GasNet, s.r.o. 
Pozn.: Stanovisko vychází ze znalosti souèasného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o. 
platných k datu vydání tohoto stanoviska.  
Pøílohy: Orientaèní snímek polohy plynárenského zaøízení v mìøítku 1: 35000 
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SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, pøíspìvková organizace, Kutnohorská 
59, 500 04 Hradec Králové - Plaèice 

Jako majetkový správce silnic II. A III. tøíd, zastupující na základì �Smlouvy o obstarávání správy 
nemovitosti  a výkonu dal�ích práv a povinností� ze dne 15.3.2007, schválené zastupitelstvem KHk dne 
15.2.2007 � è. usn. 19/1175/2007, vlastníka Královéhradecké kraj, souhlasíme s vý�e uvedeným 
návrhem, pøi respektování podmínky, �e zástavba bude navr�ena tak, aby nebylo tøeba provádìt 
opatøení k odstranìní negativních vlivù z pozemních komunikací (napø. povrchová voda) a ze silnièního 
provozu na pozemních komunikacích (napø. hluk, vibrace, pra�nost.) ve smyslu pøíslu�ných zákonných 
ustanovení a pøedpisù, resp., �e ve�kerá technická a jiná opatøení k jejich pøípadnému omezení � 

odstranìní budou provádìt vlastníci nemovitostí svým nákladem bez finanèní i technické spoluúèasti 
vlastníka � majetkového správce silnic. 
Vyhodnocení: souhlasné vyjádøení, bez nároku na úpravu. Po�adavku ji� bylo vyhovìno v rámci 
pøedchozích jednání o návrhu územního plánu. Podmínka je ve vý�e uvedeném znìní zapracována 
do textové èásti územního plánu v rámci návrhu dopravní koncepce (viz kap. 4. Koncepce veøejné 
infrastruktury, vèetnì podmínek pro její umís�ování, odd. 4.1. Návrh koncepce dopravy). 
 

UPC Èeská republika, s.r.o., Závi�ova 5, 140 00 Praha 4 

K akci/Sdìlujeme, �e v oblasti vyznaèené na Vámi pøedlo�ené dokumentaci se prostoru stavby 
nenachází �ádné podzemní vedení veøejné komunikaèní sítì (PVVKS), které by bylo v na�em 
vlastnictví. 
Nemáme námitek proti vydání rozhodnutí o umístìní stavby, rozhodnutí o stavebním povolení. 
Souhlasíme s pøípadným zjednodu�eným územním øízením. 

 
 
Vyhodnocení: souhlasné vyjádøení; 

 

 
5. - 4.3. Vyhodnocení stanovisek DO k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení 
pøipomínek (uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání) 
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Z dotèených orgánù (DO) uplatnily stanoviska následující instituce: 
 

1. KRAJSKÝ ÚØAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 
500 03 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ØÁDU, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k 
návrhu územního plánu Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání 
 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního øádu obdr�el dne 28. 
února 2017, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �stavební zákon�) písemnost oznaèenou jako 
�Zaslání Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP 
Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání�. Pøílohou zaslané písemnosti byl materiál oznaèený 
jako �Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek�. 
 

Obsahem Va�í �ádosti jsme se zabývali a po posouzení pøedlo�ených materiálù sdìlujeme následující. 
 

Jak z posuzovaných materiálù vyplývá, poøizovatelem územního plánu Sobotka je, v souladu s 

ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, Mìstský úøad Jièín. 
 

Z pøedlo�ených materiálù je patrné, �e v rámci opakovaného veøejného projednání byly k návrhu 
územního plánu Sobotka podle ustanovení § 52 stavebního zákona uplatnìny pøipomínky, které, jak 
vyplývá z pøedlo�ených podkladù, byly poøizovatelem územního plánu Sobotka vyhodnoceny. Z 
pøedlo�ených materiálù pak dále vyplývá, �e v rámci opakovaného veøejného projednání byla k návrhu 
územního plánu Sobotka v zákonné lhùtì uplatnìna jedna námitka ve 

smyslu vý�e citovaného ustanovení § 52 stavebního zákona, pøièem� pøedlo�ené materiály obsahovaly 
návrh o jejím rozhodnutí. 
 

V souvislosti s posouzením pøedlo�ených materiálù Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor 
územního plánování a stavebního øádu tímto sdìluje, �e z hlediska zaji�tìní koordinace vyu�ívání 
území s ohledem na �ir�í územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územnì 
plánovací dokumentací vydanou krajem nemá k pøedlo�eným podkladùm zásadních pøipomínek. 

 

Z metodického hlediska je v�ak nezbytné ze strany krajského úøadu upozornit na následující. Dne 14. 
záøí 2016 obdr�el krajský úøad, ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, (dále jen �stavební zákon�), oznámení o 
konání opakovaného veøejného projednání návrhu územního plánu Sobotka. Krajský úøad po posouzení 
návrhu územního plánu Sobotka, který byl pøedmìtem opakovaného veøejného projednání, zaslal 
poøizovateli územnì plánovací dokumentace tj. Mìstskému úøad Jièín, v souladu s ustanovením § 52 
odst. 3 stavebního zákona, stanovisko k èástem øe�ení návrhu územního plánu Sobotka, které byly od 
spoleèného jednání zmìnìny. 
 

V rámci tohoto stanoviska pøipomenul krajský úøad poøizovateli územního plánu Sobotka (dále jen 
�poøizovatel�) z metodického hlediska mimo jiné po�adavek ustanovení § 7 odst. 2 vyhlá�ky è. 
501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen 
�vyhlá�ka è. 501/2006 Sb.�), podle kterého se pro ka�dé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, obèanského vybavení anebo smí�ené obytné vymezuje s touto zastavitelnou plochou 

související plocha veøejného prostranství o výmìøe nejménì 1000m2; do této výmìry se nezapoèítávají 
pozemní komunikace. Krajský úøad pak v souvislosti s tím upozornil poøizovatele na to, �e v 
pøedlo�eném návrhu územního plánu Sobotka jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení èi 
obèanskou vybavenost s výmìrou více ne� dva hektary, ani� by v�ak z návrhu územního plánu Sobotka 
bylo zøejmé, �e s takto rozsáhlými zastavitelnými plochami byly vymezeny i související plochy veøejného 
prostranství v rozsahu odpovídajícímu vý�e citovanému ustanovení § 7 odst. 2 vyhlá�ky è. 501/2006 Sb. 
 

Poøizovatel pøedmìtnou pøipomínku krajského úøadu vyhodnotil a v rámci nyní pøekládaného materiálu 
oznaèeného jako �Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek� k tomu uvedl 

následující. �Bude upøesnìno vymezení veøejných prostranství. V rámci návrhu ÚP u rozsáhlých 
zastavitelných lokalit Z5 (BI), Z13 (OS), Z20 (BI), Z44 (BI), u nich� je vyu�ití podmínìno zpracováním 
územní studie, obsahující mimo jiné po�adavek na vymezení veøejných prostranství, bude doplnìno 
upøesnìním vymezení veøejných prostranství o výmìøe vyplývající ze zákona, tj. bude do kap. 9 a 3.2. u 

vý�e uvedených lokalit doplnìna vìta ve znìní: �pro ka�dé dva hektary bude vymezena související 
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plocha veøejného prostranství o výmìøe nejménì 1000 m2; do této výmìry se nezapoèítávají pozemní 
komunikace�. Na základì vý�e uvedeného je tøeba ze strany krajského úøadu upozornit, �e s vý�e 
citovaným vyhodnocením nelze souhlasit a to zejména z následujícího dùvodu. 
 

Vý�e citovaná vyhlá�ka è. 501/2006 Sb. v èásti druhé (§ 3 a� § 19) upravuje po�adavky na vymezování 
ploch v územních plánech, kterými obce urèují základní podmínky pro vìcnì bezprostøednì navazující 
rozhodování, zejména pak stavebních úøadù. Z ustanovení § 7 odst. 2 vyhlá�ky è. 501/2006 Sb. je tøeba 
dovodit, �e související plochu veøejného prostranství o výmìøe nejménì 1000m2 je nezbytné v územním 
plánu vymezit souèasnì s vymezením zastavitelných ploch bydlení, rekreace, obèanského vybavení 
anebo smí�ených obytných o výmìøe dva a více hektarù a nikoliv tento po�adavek vyhlá�ky delegovat na 
územní studii, respektive ho odsouvat na pozdìj�í dobu jako v pøípadì poøizovaného návrhu územního 
plánu Sobotka. Nad to je tøeba uvést, �e územní studie je podle ustanovení § 25 stavebního zákona 
územnì plánovacím podkladem a není tak na rozdíl od územního plánu závazná a její obsah není 
právnì vynutitelný. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez zásadních pøipomínek. Upozornìní z metodického hlediska bereme na 
vìdomí. Vymezení veøejných prostranství bude upøesnìno úpravou textu v kap. 4.7. a 3.2.  U ploch 

zmìn bydlení, rekreace, obèanského vybavení a smí�eného obytného bude upøesnìna podmínka 
vymezení související plochy veøejného prostranství dle platné legislativy 

Pokyny na úpravu:  v textové èásti v kap. 3.2. Zastavitelné plochy u následujících zastavitelných ploch 
Z5 (BI), Z13 (OS), Z20 (BI), Z44 (BI), u nich� je vyu�ití podmínìno zpracováním územní studie, 
obsahující mimo jiné vymezení veøejných prostranství, text �vymezení veøejných prostranství� doplnit 
slovy �viz kap. 4.7.�, (tj. ve znìní: �vymezení veøejných prostranství � viz kap. 4.7.�). Do kap. 4. 

Koncepce veøejné infrastruktury, vèetnì podmínek pro její umís�ování, odst. 4.7. Veøejná prostranství 
doplnit text: �U ploch zmìn bydlení v bytových domech (BH), bydlení v rodinných domech � mìstské a 
pøímìstské (BI), bydlení v rodinných domech � venkovské (BV), rekreace � plochy staveb pro rodinnou 

rekreaci (RI), rekreace - zahrádkové osady (RZ), obèanského vybavení � veøejná infrastruktura (OV), 
obèanského vybavení � komerèní zaøízení malá a støední (OM), obèanského vybavení � tìlovýchovná a 
sportovní zaøízení (OS), obèanského vybavení � høbitov (OH), smí�ené obytné � v centru mìsta (SC), 
smí�ené obytné � mìstské (SM), smí�ené obytné � venkovské (SV) se vymezuje související plocha 

veøejného prostranství dle platné legislativy.� 

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, GRANTÙ A DOTACÍ, ODD. KULTURY A PAMÁTKOVÉ 
PÉÈE 
 

Stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k 
návrhu ÚP Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání 
 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, obdr�el dne 28. 2. 2017 od Mìstského úøadu Jièín, odbor územního plánování a 
rozvoje mìsta, Úøad územního plánování, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín, Návrh rozhodnutí o 
námitkách a Návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka pøi 
opakovaném veøejném projednání (k. ú. Sobotka, k. ú. Èálovice, k. ú. Kdanice, k. ú. Staòkova Lhota, k. 
ú. Spy�ova, k. ú. Stéblovice, k. ú. Lavice). 
 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, jako vìcnì a místnì pøíslu�ný orgán státní památkové péèe podle § 28 odst. 2 písm. c) 
zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, v platném znìní, a podle § 29 odst. 1 zákona è. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení), v platném znìní, uplatòuje následující stanovisko k 
pøedlo�enému Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k 

návrhu územnì plánovací dokumentace pro dané území, ve kterém se nachází národní kulturní 
památka a památková zóna: 
 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantù a dotací, oddìlení kultury a 
památkové péèe, posoudil v souladu s ust. § 53 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní, vý�e uvedený Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání 
a z hlediska ochrany památkových hodnot v rámci daného území s tìmito návrhy souhlasí bez 
pøipomínek. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
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Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ A ZEMÌDÌLSTVÍ, ODD. ZEMÌDÌLSTVÍ 
 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p�ipomínek k návrhu územního 
plánu (ÚP) Sobotka 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, Pivovarské námìstí 
1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úøad), obdr�el dne 28.02.2017 od Mìstského úøadu 
Jièín � úøadu územního plánování, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín, �ádost o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka. 
Ve smyslu kompetencí daných pøíslu�nými zákony uplatòujeme následující stanovisko: 
 

I. Ochrana zemìdìlského pùdního fondu 

Krajský úøad jako pøíslu�ný orgán ochrany zemìdìlského pùdního fondu podle ust. § 17a písm. a) 
zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nemá 
pøipomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k 
návrhu územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 
II. Lesní hospodáøství 
Krajský úøad z hlediska zákona è. 289/1995 Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù v 
platném znìní (lesní zákon) nemá pøipomínky k pøedlo�enému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 
III. Ochrana pøírody a krajiny  
Krajský úøad jako vìcnì a místnì pøíslu�ný orgán ochrany pøírody dle ust. §77a odst. 4 písm. x) zákona 
è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, nemá pøipomínky k 

pøedlo�enému návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k 
návrhu ÚP Sobotka. Pøedlo�eným návrhem nejsou negativnì dotèeny zájmy ochrany pøírody. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 
 

IV.  Posuzování vlivù na �ivotní prostøedí  
Krajský úøad nemá podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì 
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu 
územního plánu Sobotka �ádné pøipomínky a s návrhem souhlasí. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

3. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - územní pracovi�tì Jièín, Revoluèní 1076, Jièín 506 15 
 

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen �KHS�), 
jako pøíslu�ný správní úøad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. j) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona è. 258/2000 
Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
(dále jen �zákon o ochranì veøejného zdraví�), posoudila jako dotèený orgán podle § 4 odst. 2 písm. b) 
ve spojení s § 53 odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, na základì výzvy Mìstského úøadu Jièín, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín, IÈO 
002 71 632 návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu 
územního plánu Sobotka.  
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Po zhodnocení souladu pøedlo�eného návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek 
uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka s po�adavky pøedpisù v oblasti ochrany veøejného zdraví 
vydává KHS toto stanovisko:  
S návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu 
územního plánu Sobotka se souhlasí. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou  

 

6. MÌSTSKÝ ÚØAD JIÈÍN � ODBOR �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ, 17 listopadu 16, Jièín, 506 01 
 

Mìstský úøad � Jièín - odbor �ivotního prostøedí, obdr�el dne 28.2.2017 Návrh rozhodnutí o námitkách 
a Návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøi opakovaném veøejném 
projednání a k tomuto v souladu se svými kompetencemi danými pøíslu�nými zákony sdìluje:  
 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu: 
Vydá odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství Krajského úøadu Královéhradeckého kraje. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele: viz bod è. 1 - D tohoto vyhodnocení 
 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny: 
Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì za ekologii krajiny nemá k pøedlo�enému 
dokumentu pøipomínky.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  

Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 
 

Vyjádøení dle zákona è. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):  
Odbor �ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Jièínì za státní správu lesù nemá k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøipomínek. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 
 

Vyjádøení dle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù, ve znìní 
pozdìj�ích zmìn:  
Mìstský úøad v Jièínì, odbor �ivotního prostøedí, nemá pøipomínky k Návrhu rozhodnutí o námitkách a 
Návrhu vyhodnocení pøipomínek.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 
 

Vyjádøení z hlediska zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �vodní zákon�): 
Mìstský úøad v Jièínì, odbor �ivotního prostøedí, jako pøíslu�ný vodoprávní úøad podle § 106 odst. 2 
zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù (dále jen �vodní zákon�), posoudil pøedlo�enou �ádost a na základì tohoto posouzení sdìluje, 
�e nemá pøipomínek k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných 
k návrhu ÚP Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu: nejsou 

 

9. MINISTERSTVO OBRANY ÈR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 � Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor ochrany územních zájmù a øízení programù nemovité infrastruktury, Teplého 
1899/C, Pardubice 530 01 
 

 Jako dotèený orgán státní správy na základì zák. è. 222/1999 Sb. o zaji��ování obrany Èeské 
republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany � Èeská republika, jeho� jménem jedná na základì povìøení 
ministra obrany ze dne 11. záøí 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb. vedoucí oddìlení 
ochrany územních zájmù Pardubice, Odboru ochrany územních zájmù, Sekce ekonomické a majetkové, 
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Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. è. 183/2006 
Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko:  
K pøedlo�enému vyhodnocení nemáme pøipomínek. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

11. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚØAD, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
 

1. Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín, Havlíèkova 56, 506 01 Jièín 

Vá�ení, k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP 
Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání dle § 52 stavebního zákona pøi projednávání návrhu 
Územního plánu Sobotka Krajský pozemkový úøad pro Královéhradecký kraj, Poboèka Jièín 
neuplatòuje �ádné pøipomínky ani námitky. 

Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

13. OBVODNÍ BÁÒSKÝ ÚØAD, Wonkova 1142/1, Hradec Králové 500 02 
 

Dne 28. února 2017 byla na Obvodním báòském úøadì pro území krajù Královéhradeckého a 
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen OBÚ v Hradci Králové) zaevidována pod èj. SBS 
06711/2017 Va�e �ádost èj. MuJc/2017/5413/UP/Liu o stanovisko k Návrhu rozhodnutí o námitkách a 
Návrhu vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka, ke kterému sdìlujeme. 
OBÚ v Hradci Králové nemá k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek 
uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka pøipomínek.  
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek 

Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

15. SPRÁVA CHKO ÈESKÝ RÁJ, Antonína Dvoøáka 294, Turnov 511 01 
 

Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR (dále Agentura),  jako orgán ochrany pøírody a krajiny podle § 
78 odst. 1 zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen 
zákon), vydává na základì zaslání Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek 
uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání, Mìstským 
úøadem Jièín, Odborem územního plánování a rozvoje mìsta, �i�kovo námìstí 18, 506 01 Jièín, dne 
28.02.2017 stanovisko: 

Agentura nemá pøipomínky k Návrhu rozhodnutí o námitkách a Návrhu vyhodnocení pøipomínek 
uplatnìných k návrhu územního plánu Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání. 
Vyhodnocení poøizovatele a urèeného zastupitele:  
Souhlasné stanovisko, bez pøipomínek.  
Pokyny na úpravu: nejsou 

 

Ostatní oslovené instituce se do stanovené lhùty, tj. dle ustanovení §53 odst. 1 stavebního zákona do 30-

ti dnù od obdr�ení návrhù, k tìmto návrhùm nevyjádøily, proto poøizovatel a urèený zastupitel v souladu 

s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona konstatují, �e s pøedlo�enými návrhy tyto instituce 
souhlasí.  
Pokyny na úpravu:  nejsou 

 

Výsledek pøezkoumání souladu návrhu územního plánu Sobotka s po�adavky zvlá�tních právních 
pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì 
s výsledkem øe�ení rozporù dle § 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona: 

Z hlediska posouzení souladu návrhu ÚP Sobotka s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù a se 
stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì s výsledkem øe�ení rozporù 

poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání ÚP Sobotka. 
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6.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVÙ NA UDR�ITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 
TOHOTO VYHODNOCENÍ VÈETNÌ VÝSLEDKÙ VYHODNOCENÍ 
VLIVÙ NA �IVOTNÍ PROSTØEDÍ 

 

Krajský úøad Královéhradeckého kraje jako pøíslu�ný orgán dle § 22 zákona è. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování 
vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �zákon o posuzování vlivù�) vydal 
podle ust. § 4 odst. 2 písm. b) a podle ust. § 47 odst. 2 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním øádu (stavební zákon) následující stanovisko: 

územní plán Sobotka je nutno posoudit z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí podle § 10i zákona o 
posuzování vlivù. 

Po dùkladném prostudování pøedlo�eného zadání byla shledána nezbytnost komplexního posouzení 
vlivù na �ivotní prostøedí, a to pøevá�nì z tìchto dùvodù: 

· Územní plán Sobotka mù�e záva�nì ovlivnit �ivotní prostøedí, 
· Územní plán Sobotka je koncepcí, která stanoví rámec pro budoucí povolení zámìrù uvedených 

v pøíloze è. 1 zákona o posuzování vlivù, 
· uvedenou koncepci nelze dostateènì posoudit ve fázi pøedlo�eného návrhu zadání Územního 

plánu Sobotka (na základì kritérií stanovených pøílohou è. 8 zákona o posuzování vlivù). 

Odùvodnìní: na základì obsahu zadání, kritérií uvedených v pøíloze è. 8 zákona o posuzování vlivù a 
vyjádøení vìcnì pøíslu�ných oddìlení odboru �ivotního prostøedí a zemìdìlství krajského úøadu provedl 
úøad, jako dotèený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení mo�ných vlivù územnì plánovací 
dokumentace na �ivotní prostøedí a po�aduje podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivù zpracování 
vyhodnocení vlivù územnì plánovací dokumentace na �ivotní prostøedí. Vyhodnocení vlivù na �ivotní 
prostøedí zpracovává osoba k tomu oprávnìná v souladu s ustanovením § 19 zákona o posuzování 
vlivù. Pøedmìtem vyhodnocení budou pøedev�ím novì navrhované plochy dopravní infrastruktury � 
silnièní, plochy umo�òující pøípadnou realizaci pøelo�ky silnice è. II/281 a silnice è. III/27931, plochy 
staveb pro hromadnou rekreaci, plochy obèanského vybavení � tìlovýchovná a sportovní zaøízení. Je 
tøeba vyhodnotit vlivy z hlediska zvý�ení dopravní zátì�e, naru�ení pohody bydlení vùèi stávající i 
plánované obytné zástavbì, zmìn v uspoøádání krajiny, zvý�ení hlukové zátì�e a zneèi�tìní ovzdu�í.  
 
Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závìry a doporuèení vèetnì návrhu stanoviska dotèeného 
orgánu s uvedením zejména jasných výrokù, zda lze z hlediska negativních vlivù na �ivotní prostøedí 
s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami vèetnì jejich upøesnìní nebo nesouhlasit.    
 
Z hlediska ochrany pøírody Krajský úøad Královéhradeckého kraje jako orgán ochrany pøírody pøíslu�ný 
podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona vydal v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona o ochranì pøírody a 
krajiny po posouzení návrhu zadání ÚP Sobotka toto stanovisko: 
návrh zadání územního plánu Sobotka nemù�e mít významný vliv na evropsky významné 
lokality (uvedené ve sdìlení M�P è. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách, které byly 
zaøazeny do evropského seznamu a v naøízení vlády è. 371/2009 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 
132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znìní naøízení vlády 
è. 301/2007 Sb.) nebo vyhlá�ené ptaèí oblasti ve smyslu zákona o ochranì pøírody a krajiny. 
Správa CHKO Èeský ráj na základì pøedlo�eného dokumentu konstatuje, �e existenci významného 
vlivu na evropsky významné lokality a ptaèí oblasti soustavy Natura 2000 lze vylouèit. 
 

 
 

7.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚØADU PODLE §50 odst. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA  

  

Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hr. Kr. 3, 500 03 
Odbor �ivotního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení EIA a IPPC 
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Krajský úøad uplatnil na spoleèném jednání k návrhu územního plánu Sobotka konaném dne 12. 12. 
2012 na Mìstském úøadu v Jièínì po�adavek na prodlou�ení lhùty pro uplatnìní stanoviska ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 2 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební 
zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, o 30 dní. Na základì uplatnìného stanoviska k návrhu zadání 
územnì plánovací dokumentace ze dne 15. 11. 2010, èj. 21498/ZP/2010, bude krajský úøad vydávat 
stanovisko k vyhodnocení vlivù návrhu územního plánu Sobotka dle ustanovení § 22 písm. e) zákona è. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon 
o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. Stanovisko krajský úøad vydá na 
základì výsledku spoleèného jednání a uplatnìných stanovisek k návrhu územního plánu Sobotka. 

Na základì návrhu územního plánu Sobotka, vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí a stanovisek 
dotèených orgánù vydává krajský úøad ve smyslu ustanovení § 22 písm. e) zákona EIA souhlasné 
stanovisko k vyhodnocení vlivù na �ivotní prostøedí návrhu územního plánu Sobotka s podmínkami: 

 

Plocha 
Vylouèení / prostorová 

regulace 
Individuální regulativy Podmínky 

Z14 

K5 

 Vylouèit lokality z návrhu ÚP 
Sobotka (z dùvodu ochrany 
krajinného rázu). 

  

Z12 Odebrat z návrhu ÚP / 
zmen�it její rozsah a zachovat 
ovocný sad 

  

Z4, Z5, Z6, 
Z7, Z9, 
Z14, Z15, 
Z18, Z19, 
Z20 a Z44 

 Stanovit zadání územních 
studií, jejich poøízení je dáno 
jako podmínka pro rozhodování 
(pro stanovení etapizace vyu�ití 
ploch, provìøení 
architektonického a 
urbanistického pùsobení ploch 
ve vztahu ke krajinì a okolní 
zástavbì) 

 

Plochy 
rekreace 
na 
plochách 
pøírodního 
charakteru 
(RN) 

Z pøípustného vyu�ití vypustit 
sjezdové tratì a pøírodní 
koupali�tì 

  

k. ú. 
Kdanice 

Na základì výsledkù SEA 
vyhodnocení zredukovat 
rozsah zastavitelných ploch. 

  

Z18 

Z19 

Redukovat lokality. Sní�it horní 
(tj. východní) hranici plochy 
Z19. 

V podmínkách vyu�ití plochy 
Z18 limitovat poèet staveb pro 
bydlení na dvì a� tøi. 

 

Z7, Z20, 
Z27, Z34 

  V dal�ím stupni projektové 
dokumentace prokázat, �e 
nebudou pøekroèeny maximální 
pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i 
venkovních prostorech staveb, 
aby nebylo tøeba provádìt 
dodateèná opatøení 
k odstranìní �kodlivých vlivù ze 
silnièního provozu na silnièních 
komunikacích a na �eleznici a 
z provozu areálu zemìdìlského 
dru�stva. 

Z19  Objekt hromadné rekreace 
v plo�e situovat pøi západní 
hranici plochy. 

 

Z15  Umístit objekty pro bydlení 
pouze pøi komunikaci 
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Z1, Z15, 
Z20, Z35, 
K1 

  V plochách nutno respektovat 
investice vlo�ené do pùdy a 
v projektové dokumentaci 
zámìrù øe�it pøípadný støet 
s melioraèním systémem. 

Odùvodnìní: Na základì vyhodnocení významnosti vlivù jednotlivých lokalit územního plánu na slo�ky 
�ivotního prostøedí je mo�no konstatovat, �e územní plán, tak jak je pøedkládán, nemusí znamenat z 
hlediska identifikovaných vlivù �ádný významný nepøíznivý vliv na �ivotní prostøedí za pøedpokladu 
dodr�ení podmínek stanoviska. Jako nepøíznivý vliv byl vyhodnocen pro konkrétní plochy zábor ZPF, 
vliv na území s archeologickými nálezy a vliv na krajinný ráz, pøíznivý se pøedpokládá vliv na veøejné 
zdraví, sociálnì ekonomický vliv na obyvatelstvo, vliv na sní�ení povrchového odtoku srá�kových vod, 
vliv na mikroklima oblasti a zvý�ení druhové diverzity, vliv na projevy pùdní eroze a vliv na kvalitu 
povrchových vod. Bylo provedeno zhodnocení vlivu územnì plánovací dokumentace na krajinný ráz. 
Na základì dokumentace vyhodnocení vlivù územního plánu Sobotka byla stanovena opatøení pro 
minimalizaci nebo kompenzaci vlivù. Krajský úøad stanovil podmínku pro vyu�ití území, pøi jejím� 
respektování lze oznaèit koncepci za akceptovatelnou. 

 

 

8. SDÌLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚØADU PODLE 
§50 odst. 5 ZOHLEDNÌNO  

 
Na základì výsledkù projednání ÚP Sobotka vèetnì stanoviska krajského úøadu byl ÚP Sobotka 
upraven v následujících bodech tak, aby bylo vyhovìno stanovisku krajského úøadu podle § 50 odst. 5:  

� Plochy Z14 a K 5 byly vypu�tìny z návrhu ÚP Sobotka. 

� Plocha Z12 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

� Pro plochy Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z15, Z18, Z20 a Z44 jako podmínka pro rozhodování je stanoveno 
poøízení územní studie. Plochy Z14 a Z19 byly na základì ostatních stanovisek z návrhu ÚP 
Sobotka vypu�tìny. 

� V plochách rekreace na plochách pøírodního charakteru (RN) z pøípustného vyu�ití vypustit 
sjezdové tratì a pøírodní koupali�tì � lokality funkèní plochy �rekreace na plochách pøírodního 
charakteru� (RN) byly z øe�ení ÚP Sobotka zcela vypu�tìny. 

� Na základì stanovisek byly podstatným zpùsobem redukovány zastavitelné plochy na k. ú. 
Kdanice. 

� Plocha Z18 byla redukována s mo�ností výstavby max. 2 RD (na základì výsledku dohodovacího 
øízení s MìÚ Jièín, odborem �P). Plocha Z19 byla na základì ostatních stanovisek z návrhu ÚP 
Sobotka vypu�tìna. 

� Pro plochy Z7, Z20, Z34 byla stanovena podmínka vyu�ití, kdy v dal�ím stupni projektové 
dokumentace je nutno prokázat, �e nebudou pøekroèeny maximální pøípustné hladiny hluku 
v chránìných vnitøních i venkovních prostorech staveb v denní i noèní dobì, aby nebylo tøeba 
provádìt dodateèná opatøení k odstranìní �kodlivých vlivù ze silnièního provozu na silnièních 
komunikacích a z provozu areálu zemìdìlského dru�stva. Plocha Z27 byla z návrhu ÚP Sobotka 
vypu�tìna. 

� Plocha Z19 byla z návrhu ÚP Sobotka vypu�tìna. 

� Pro Lokalitu Z15 byla stanovena podmínka umístìní objektù RD pøi komunikaci. 

� V lokalitì Z1, Z15, Z20, Z35, K1 je upozornìno na investice vlo�ené do pùdy. 
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9. KOMPLEXNÍ ZDÙVODNÌNÍ PØIJATÉHO ØE�ENÍ  
 

9.1. Urbanistická koncepce, doprava 

ÚP Sobotka zachovává stávající urbanistickou koncepci rozvoje mìsta, vycházející ze stávající 
dopravní sítì silnic 1., 2. a 3. tøídy a místních komunikací. Nejvýznamnìj�ími silnièními komunikacemi 
na území Sobotky jsou silnice I/16 a II/281. Na trase silnice II/281 v k. ú. Sobotka poèítá územní plán 
s návrhem pøelo�ky silnice II/281 mimo centrum mìsta do trasy stávajících místních komunikací ve 
východní èásti mìsta Sobotky. Spoleènì s pøelo�kou silnice III/27931 je tak navr�eno nové øe�ení 
dopravního napojení nìkolika obcí severnì od Sobotky vèetnì nìkterých významných turistických cílù 
v severozápadní èásti okresu Jièín (hrad Kost a ves Vesec na území obce Libo�ovice a zámek 
Humprecht v k. ú. Sobotka) na silnici I/16 z prostoru stávající køi�ovatky silnic I/16 a III/166a. Územní 
plán Sobotka vytváøí i územní pøedpoklady pro øe�ení nové køi�ovatky silnic I/16, III/166a, do které se 
navrhuje i napojení navr�ené pøelo�ky silnice II/281. Územní plán Sobotka vytváøí pøedpoklady pro 
øe�ení umístìní staveb dopravní vybavenosti a ploch pro parkování vozidel. V zastavìném území 
slou�í dopravní obsluze podstatné èásti zástavby silnice 2. i 3. tøídy a místní komunikace. U 
plánovaných napojení zastavitelných ploch na stávající komunikaèní sí� pøedem provìøit rozhledové 
pomìry, resp. za�ádat pøíslu�ný dotèený orgán o pøíslu�né povolení dle platných právních pøedpisù. 
Dle §32 zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znìní, lze v silnièních 
ochranných pásmech provádìt stavby a terénní úpravy (v textu zákona specifikované) jen na základì 
povolení vydaného silnièním správním úøadem a za podmínek v povolení uvedených.   

Správní území mìsta Sobotky má velký rekreaèní potenciál. Atraktivní místa z hlediska cestovního 
ruchu se nalézají zejména v katastrálním území Sobotka. Pøedev�ím historické centrum Sobotky, jako 
památková zóna, je významné znaènou koncentrací památek vèetnì vybavenosti, slou�ící pro konání 
kulturních akcí. Na severním okraji Sobotky le�í zámek Humprecht, tvoøící dominantu území, je 
veøejnì pøístupnou památkou, parkování vozidel je umo�nìno poblí� zámku. V rámci památkové zóny 
je mno�ství lidové døevìné architektury, rodný dùm Fráni �rámka (muzeum), mìstu dominuje stavba 
goticko - renesanèního kostela sv. Máøí Magdalény (1596). V Sobotce se koná pravidelnì literární  a 
hudební festival �rámkova Sobotka. Mìsto Sobotka by mohlo lépe vyu�ít potenciál související s 
významem malíøe Václava �pály (1885 - 1946), který zde pobýval a tvoøil. 

Urbanistická koncepce návrhu vychází ze souèasné urbanistické struktury, na ní� pøirozeným  
zpùsobem navazuje. Pùvodní koncepce rozvoje je návrhem Územního plánu Sobotka rozvíjena. 
Nejbì�nìj�í funkèní plochou ve venkovském prostøedí, umo�òující realizaci staveb pro bydlení, 
neru�ící provozy a obslu�né funkce jsou �Plochy smí�ené obytné � venkovské� (SV). V návaznosti na 
centrum mìsta je umo�nìn rozvoj obèanského vybavení místního i nadmístního významu, územní 
plán øe�í v návaznosti na zastavìné území mìsta i plochy pro bydlení formou bytových i rodinných 
domù. Územní plán Sobotka urèuje provìøení zmìn územní studií v lokalitách Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z15, 
Z18, Z20 a Z44. Jedná se o nejvýznamnìj�í zastavitelné plochy v návaznosti na zastavìné území 
mìsta Sobotka.  

V k. ú. Kdanice je provedena úprava hranice zastavìného území - do zastavìného území je zahrnuta 
pozemková parcela è. 263/5 v osadì Trní s novì dokonèenou zemìdìlskou stavbou, zahrnutou do 
funkèní plochy �plochy výroby a skladování � zemìdìlská výroba�. Okolní plocha p.p.è. 263/5 je 
souèástí plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití �plochy zelenì � zeleò soukromá a vyhrazená�.  

Pøi návrhu novostaveb ve správním území mìsta Sobotka bude respektována skuteènost, �e jsou 
umís�ovány do hodnotného krajinného prostøedí Èeského ráje, které le�í svou severní èástí v CHKO 
Èeský ráj. Je tøeba respektovat dosavadní strukturu osídlení, hustotu a mìøítko zástavby. Respektovat 
míru zastavìní pozemkù, podla�nost staveb, zpùsob uspoøádání jednotlivých staveb na parcele, 
zpùsoby zastøe�ení, vyu�ití pøírodních materiálù a neru�ících barev. Bude respektována a v maximální 
míøe chránìna kvalitní vzrostlá rozptýlená zeleò rostoucí mimo les, budou respektované stávající 
vodoteèe � i takové, jejich� koryto není v evidenci KN zaneseno jako samostatná pozemková parcela. 
V rámci nových zastavitelných ploch bude osazení novostaveb pøizpùsobeno v maximální míøe 
konfiguraci terénu, budou minimalizované terénní úpravy v okolí novostaveb, terénní úpravy budou do 
vzdálenosti max. 5 m v okolí od stavby. 

V rámci posílení ekologické stability krajiny je preferováno doplòovat polní cesty a místní komunikace 
liniovou zelení. 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v plochách 
pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
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respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se 
napø. o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného 
typu oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí 
vycházet z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o 
napravení v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se v 
území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2- metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu, 
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 

 

9.2. Kultura, památková péèe 

Ve správním území mìsta Sobotky je vysoká koncentrace objektù památkové péèe. Historické centrum 
mìsta bylo prohlá�eno Mìstskou památkovou zónou Sobotka. Dominantou mìsta je národní kulturní 
památka zámek Humprecht. Hranice památkové zóny i ochranné pásmo NKP zámku Humprecht jsou 
zobrazené v grafické pøíloze �Odùvodnìní územního plánu - Koordinaèní výkres�. 

Celé území obce je ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona è. 20/1987 Sb. o státní památkové péèi, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, územím s archeologickými nálezy. Z této skuteènosti vyplývá pro 
stavebníky povinnost ji� v dobì pøíprav stavební èinnosti vè. zemních prací, tento zámìr oznámit 
Archeologickému ústavu Akademie vìd Praha, umo�nit jemu nebo jiné organizaci, popøípadì fyzické 
osobì s povolením MK (tzn. oprávnìné organizaci) k provádìní archeologických výzkumù, provést na 
dotèeném území záchranný archeologický výzkum. Konkrétní realizaci stavebních èinností se 
doporuèuje konzultovat s oprávnìnými organizacemi v dostateèném pøedstihu. Øe�ením ÚP Sobotka 
není ohro�ena �ádná z památek na území mìsta.  

Centrum mìsta je od roku 1990 prohlá�eno mìstskou památkovou zónou (Vyhlá�ka Východoèeského 
KNV ze dne 17.10.1990 o prohlá�ení památkových zón ve vybraných mìstech a obcích 
Východoèeského kraje). Rozsah památkové zóny je vyznaèen ve výkresové pøíloze odùvodnìní 
územního plánu - Koordinaèní výkres. 

Na území mìsta se nalézá národní kulturní památka (NKP) zámek Humprecht, prohlá�ený NKP roku 
2008 naøízením vlády è. 170/2008 Sb. Rozsah NKP je vyznaèen ve výkresové pøíloze odùvodnìní 
územního plánu - Koordinaèní výkres. 

Na území mìsta jsou pøedmìtem památkové péèe následující objekty: 

k.ú. Sobotka: 
- zámek Humprecht èp. 363 � NKP s identifikaèním èíslem 2008170, rejstøíkové èíslo památky 

37630/6-1386 

- kostel sv. Maøí Magdalény � rejstøíkové èíslo 36241/6-1384 

- socha sv. Anny � rejstøíkové èíslo 42074/6-5506 (Novomìstská, pøi èp. 75) 
- socha sv. Jana Nepomuckého � rejstøíkové èíslo 25629/6-5505 (Novomìstská, pøed èp. 95) 
- socha sv. Jana Nepomuckého � rejstøíkové èíslo 38996/6-1390 (�pálova ul., u �eleznièní trati) 
- souso�í Mariánské � rejstøíkové èíslo 39904 (nám. Míru) 
- pomník soboteckých významných rodákù � rejstøíkové èíslo 22118/6-1382 (høbitov) 
- pomník V. �olce � rejstøíkové èíslo 33102/6-1388 (park u køi�ovatky pøed èp. 420) 
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- socha � busta Fráni �rámka � rejstøíkové èíslo 49384/6-6004 (náro�í ulic Jièínská a Spy�ovská) 
- ka�na � rejstøíkové èíslo 11345/6-5939 (nám. Míru) 
- dìkanství èp. 2 � rejstøíkové èíslo 32243/6-1383 (Malé námìstí) 
- mì��anský dùm � �rámkùv, èp. 3 � rejstøíkové èíslo 21566/6-1385 (nám. Míru) 
- mì��anský dùm � rodný dùm Fráni �rámka, èp. 4 � rejstøíkové èíslo 33369/6-1389 (nám. Míru) 
- radnice stará / soud èp. 5 � rejstøíkové èíslo 34933/6-1392 

- mì��anský dùm èp.6 � rejstøíkové èíslo 103810 (nám. Míru) 
- �pitál èp.10 � rejstøíkové èíslo 25480 / 6-1391 (Boleslavská ul.) 
- venkovský dùm èp.14 � rejstøíkové èíslo 24074/6-5345 (�afranice) 
- venkovský dùm èp.27 � rejstøíkové èíslo 47153/6-5346 (Malé nám.) 
- venkovský dùm èp.33 � rejstøíkové èíslo 45518/6-5347 (�afranice) 
- venkovský dùm èp.34 � rejstøíkové èíslo 34694/6-5348 (�afranice) 
- venkovský dùm èp.44 � rejstøíkové èíslo 23940/6-5349 (Boleslavská) 
- venkovský dùm èp.48 � rejstøíkové èíslo 17434/6-5350 (Boleslavská) 
- venkovský dùm èp.61 � rejstøíkové èíslo 21091/6-5351 (Boleslavská) 
- venkovský dùm èp.65 � rodný dùm dr. F. Jeøábka � rejstøíkové èíslo 45895/6-5342 (Jeøábkova) 
- venkovský dùm èp.67 � rejstøíkové èíslo 44885/6-5352 (Jeøábkova) 

- venkovský dùm èp.70 � rejstøíkové èíslo 18467/6-5353 (Jeøábkova) 
- venkovský dùm èp.73 � rejstøíkové èíslo 15582/6-5354 (Èernínská) 
- venkovský dùm èp.75 � rejstøíkové èíslo 34885/6-5355 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.78 � rejstøíkové èíslo 22965/6-5356 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.84 � rejstøíkové èíslo 39698/6-5357 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.91 � rejstøíkové èíslo 19725/6-5358 (Boleslavská) 
- venkovský dùm èp.97 � rejstøíkové èíslo 36302/6-5360 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.98 � rejstøíkové èíslo 27102/6-5361 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.107 � rejstøíkové èíslo 23994/6-5362 (U �krobárny) 
- venkovský dùm èp.114 � rejstøíkové èíslo 32649/6-1381  

- venkovský dùm èp.115 � rejstøíkové èíslo 32506/6-5363 (Èernínská) 
- venkovský dùm èp.117 � rejstøíkové èíslo 13840/6-5343 (Novomìstská)  

- venkovský dùm èp.123 � rejstøíkové èíslo 30935/6-5364 (Jeøábkova) 
- venkovský dùm èp.129 � rejstøíkové èíslo 33948/6-5344 (nám. Míru) 
- venkovský dùm èp.133 � rodný dùm V. �olce - rejstøíkové èíslo 20261/6-1381 (�olcova) 
- venkovský dùm èp.138 � rejstøíkové èíslo 15703/6-5341 (Jeøábkova) 
- venkovský dùm èp.140 � rejstøíkové èíslo 14483/6-5365  

- venkovský dùm èp.141 � rejstøíkové èíslo 41812/6-5366 (Èernínská) 
- venkovský dùm èp.145 � rejstøíkové èíslo 25618/6-5367 (Èernínská) 
- venkovský dùm èp.154 � rejstøíkové èíslo 37937/6-5369 (Jeøábkova) 
- venkovský dùm èp.155 � rejstøíkové èíslo 20707/6-5370 (Humprechtská) 
- venkovský dùm èp.163 - rejstøíkové èíslo 31617/6-5371 (Pod Ulièkou) 
- venkovská usedlost èp.188 � rejstøíkové èíslo 11881/6-5577 (Pøedmìstská ) � z toho jen: hmota 

objektu vè. tvaru støechy, hlavního �títového prùèelí a dvorního prùèelí v rozsahu obytné èásti domu 
se vstupním portálkem 

- venkovský dùm èp.192 � rejstøíkové èíslo 101510 

- venkovská usedlost èp.374 � rejstøíkové èíslo 17499/6-5373 (Novomìstská) 
- venkovský dùm èp.386 � rejstøíkové èíslo 27289/6-5374 (Bøezenská) 
- bývalá hospodáøská zálo�na èp. 420 � rejstøíkové èíslo 49400/6-6006 (Jièínská) 
- spoøitelna - bývalá èp.440 � rejstøíkové èíslo 49383/6-6005 (Boleslavská) 

 

9.3. Ochrana krajinného rázu 

Mìsto Sobotka je situováno v mìlké kotlinì, nad kterou se tyèí pøírodní a kulturní dominanta, zámek 
Humprecht. Zámek se nachází na vyhaslém kráteru bývalé sopky, který je dnes pokryt porostem 
lesního charakteru. Sobotka je lokalizována v polootevøené krajinì Sobotecké kotliny, která je otevøena 
západním smìrem, východní èást území ohranièuje Veli�ský høbet. V centru mìsta pak zdáli viditelnou 
dominantu vytváøí goticko - renesanèní kostel sv. Máøí Magdalény. Støed mìsta je unikátní svou 
památkovou zónou tvoøenou námìstními ulièkami, kde se uchovalo významné mno�ství rázovitých 
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døevìných staveb lidové architektury. Negativní krajinnou dominantu tvoøí areál zemìdìlského 
dru�stva, umístìný v pohledovì exponovaném prostoru Veli�ského høbetu. V malých sídlech 
venkovského charakteru se zachoval obraz èeského venkova s roubenými staveními, ploty z døevìných 
latí a dostateèným podílem vzrostlých ovocných zahrad. Èálovice a Stéblovice lze charakterizovat jako 
kompaktní sídla bez centrálního prostoru. Domy jsou uspoøádané na okraji pozemkù a opticky tak 
vymezují veøejné prostory. Pozemky jsou zpravidla podélného tvaru a domy tak stojí blízko u sebe. Na 
hospodáøská stavení navazují zahrady, kde tradiènì pøeva�ují vzrostlé ovocné stromy. Sídla jsou od 
volné krajiny oddìlena prstencem zahradního stromoví. Vý�ková hladina je jednotná bez výrazné 
dominanty. Jednotlivé stavby jsou situovány do dvorcového uspoøádání, pøípadnì se jedná o jednotlivé 
objekty. Typickým prvkem lidové architektury jsou roubené stavby se zdìnou hospodáøskou èástí, 
vyskytují se i domy patrové s pavlaèí. Venkovská stavení jsou doprovázena soubory dal�ích objektù 
rùzných objemových parametrù. Umístìní doplòkových staveb a jejich architektura je podøízena stavbì 
hlavní. Celkový výraz obou sídel je harmonický. Zásadní hodnotou je vysoký podíl zelenì uvnitø sídla a 
výrazné sadové pøechody mezi sídlem a volnou krajinou. Vnì souvislé zástavby vìt�inu území pokrývá 
zemìdìlsky vyu�ívaná orná pùda, èlenìná plochami s pøirozenou vegetací, doprovodnými døevinami 
podél vodních tokù a lesními plochami, které se rozkládají pøi ji�ní hranici území. Sobotecko je 
charakterizované velkoplo�ným mìøítkem, které vytváøejí zemìdìlsky vyu�ité pozemky tvoøené velkými 
pùdními bloky, rozdìlené pouze vodními toky s bøehovými porosty. Jihovýchodní èást území má 
pøírodnìj�í charakter, zemìdìlsky vyu�ívané plochy jsou èlenìny zelení ve formì lesíkù a remízkù. Z 
jihu øe�ené území uzavírá ucelený lesní komplex Markvartické plo�iny. Sídlo je situováno v mìlké 
kotlinì, na sídlo navazuje zemìdìlská krajina velkoplo�ného mìøítka, která se výraznì uplatòuje v 
rámci prostorových vztahù v území. Velká èást území je intenzivnì vyu�ívána jako pole, ostatní jako 
louky. Lesy jsou zastoupeny pouze drobnými plochami. Na charakteru krajinné scény se výraznì podílí 
i vysoké procento liniové zelenì v podobì bøehových porostù vodních tokù. Krajina se vyznaèuje 
existencí výrazných pøírodních dispozic a zároveò je odrazem zpùsobu vyu�ívání území èlovìkem. 

Územní plán Sobotka podporuje ochranu krajinného rázu v rozsahu celého správního území mìsta 
Sobotky prostøednictvím nástrojù územního plánování, zahrnutých do textové èásti Územního plánu 
Sobotka a upøesnìné v textové èásti odùvodnìní. Na území CHKO Èeský ráj jsou regulaèní zásady 
obsa�ené i v Plánu péèe o CHKO.   
 
Plán péèe o CHKO Èeský ráj 2014 � 2023 

· chránit kulturní dominanty a sídla s výraznou siluetou, pøed po�kozením nevhodnou nebo 
nevhodnì situovanou zástavbou, 

· novostavby a pøestavby posuzovat v kontextu s typickou venkovskou zástavbou, popøípadì se 
zástavbou v okolí (mìøítko, hmota, proporce, tvar, sklon støe�ní roviny, vý�ková hladina zástavby, 
materiály, barevnost), 

· u venkovských staveb preferovat jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky, 
· dodr�ovat typickou orientaci staveb v sídle, 
· klást vysoký dùraz na osazení staveb v terénu, respektování stávajícího prùbìhu terénu, 

minimalizace terénních úprav, usilovat o plynulé zapojení novostaveb do terénu, minimalizovat 
vznik zpevnìných ploch a opìrných zdí, 

· respektovat mìøítko stávajících okolních staveb, dbát na dodr�ování proporcí a objemu nových 
staveb ve vztahu k typické a okolní zástavbì, 

· prosazovat pou�ití tradièních barev materiálù, fasád a støe�ní krytiny (vylouèit pou�ití výrazných 
barev a reflexních materiálù), 

· doplòkové stavby a oplocení stavebních pozemkù, musí tvoøit architektonicky jeden celek, tyto 
stavby by nemìly rodinný dùm výrazovì a významovì pøevy�ovat, 

· usilovat o dokonèování sadových úprav v okolí povolovaných staveb, podporovat sadové úpravy s 
vyu�itím místnì pùvodních druhù zelenì, 

· minimalizovat trvalé oplocování pozemkù ve volné krajinì a v rozptýlené zástavbì, 
· technickou infrastrukturu povolovat pøi respektováni pøírodního charakteru a ekologických funkcí 

lokality a kulturních hodnot území, 
· usilovat o odstranìní nebo kultivaci nevhodných nebo nevyu�ívaných staveb v krajinì, 
· u staveb obèanského vybavení zachovat jejich funkce a vnìj�í pùsobení, odli�itelnost, nová 

architektura, v mezích podmínek CHKO, 
· novou výstavbu v nezastavìném území minimalizovat na stavby prokazatelnì nezbytné pro 

zemìdìlství, lesnictví, vodní hospodáøství a ochranu pøírody. 

Výrokem uvedeným v textové èásti ÚP Sobotka, kapitole è. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 
ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ve znìní: �V zastavìném území, v plochách 
pøestavby a v zastavitelných plochách bude nová výstavba a rekonstrukce stávajících objektù 
respektovat urbanistické, architektonické, estetické a pøírodní hodnoty s ohledem na stávající charakter 
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a hodnoty území� je my�leno, �e výstavba a rekonstrukce nebude vyboèovat z dispozièních a 
hmotových zvyklostí daného místa nebo území, tj. �e nová výstavba a pøestavba stávajících objektù 
bude respektovat stávající území a nebude docházet k jeho naru�ení nebo znehodnocení. Jedná se 
napø. o respektování tradièního sklonu støech, orientace stavby a její umístìní na pozemku, vhodného 
typu oplocení smìrem k veøejnému prostoru apod. Pøi rozhodování o zmìnách v území je zapotøebí 
vycházet z daného místa nebo oblasti a toto místo vhodným zpùsobem doplnit nebo se pokusit o 
napravení v souèasnosti naru�eného stávajícího území.  

Naopak není uvedeným výrokem zamý�leno, �e v území budou vznikat nebo se budou umís�ovat 
objekty typu bungalov, mobilní domy, objekty s vì�ièkami a cimbuøím, objekty s výrazným barevným 
provedením fasády (reflexní barvy), objekty s výraznými stavebními nebo netradièními prvky, které se v 
území nevyskytují, objekty v dotèené plo�e nevhodnì umístìné, gará�e a doplòkové stavby umístìné 
pøed objektem hlavního vyu�ití ze strany veøejného prostoru nebo 2- metrové plné oplocení smìrem k 
veøejnému prostoru apod. 

Typickým znakem pro výstavbu rodinného domu venkovského charakteru, jeho umístìní na pozemku a 
ostatní doplòující výstavbu je zejména: 
- obdélný pùdorys rodinného domu,  
- vstup z podélné strany domu, 
- støecha sedlová, pøíp. polovalbová s odpovídajícím sklonem støechy (35 � 45°), 
- umístìní a orientace hlavní stavby na pozemku v souladu s nejbli��ím okolím nebo tradièním 
umístìním, 
- umístìní doplòkových staveb a gará�í na pozemku soubì�nì s pøední linií objektu hlavního vyu�ití 
nebo za touto linií, 
- preferovány jsou jednoduché tvary a primárnì funkèní architektonické prvky. 
 
Za drobný mobiliáø staveb pro turistiku a cestovní ruch se pova�ují napø. lavièky, stolky, pøístøe�ky, 
informaèní tabule, rozcestníky. 
 
Bìhem dohodovacího jednání po prvním veøejném projednání byly domluvené podmínky pro vyu�ití 
zastavitelných ploch Z50 a Z51:   
Dotèené pozemky p.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice vymezit jako plochy zastavitelné a zaøadit do 
ploch s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)�, a zapracovat do textové èásti ÚP 
Sobotka následující podmínky dotèeného orgánu:  
- navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby  
- na pozemku p.p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba max. 1 rodinného domu èi 

rekreaèního objektu pøi zachování výmìry pozemku min. 1000 m2
  

- na pozemku p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba 1 rodinného domu èi rekreaèního 
objektu a� po pøerozdìlení pozemkù na po�adovanou minimální výmìru pozemku 1000 m

2
, 

pøièem� výmìra obou pozemkù staveb pro bydlení, tj. nového i ponechaného pozemku bude i po 
pøerozdìlení èinit min. 1000 m

2
 

 
9.4. ÚSES, ochrana pøírody 

Severní èást správního území mìsta Sobotky le�í v CHKO Èeský ráj. Hranice CHKO prochází katastry 
Sobotka, Èálovice a Stéblovice. Èást správního území mìsta Sobota je souèástí geoparku UNESCO 
Èeský ráj a souèástí CHOPAV Severoèeská køída. Územní plán Sobotka tyto skuteènosti respektuje. 

ÚSES regionálního významu je zapracován do ÚP v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje. ÚSES je v ÚP Sobotka respektován a detailnìji upraven v rámci schválené 
metodiky a vymezen v pøílohách Hlavní výkres a Koordinaèní výkres. ÚP Sobotka respektuje regionální 
biocentrum 1230 Zajakury a prùbìh regionálních biokoridorù 691 a 692. Na území mìsta je podrobnìji 
vymezen i ÚSES lokálního významu. 

Pøi umís�ování staveb mimo zastavìné území je nezbytné prokázat zaji�tìní ochrany zvlá�tì 
chránìných druhù rostlin a �ivoèichù, ve smyslu ust. § 49 a § 50 zákona. 

 

9.5. ZPF, PUPFL 

Dùsledky navr�eného øe�ení na ZPF jsou vyhodnoceny podle zák. è. 334/92 Sb. a vyhl. è. 13/94 Sb. 
ÚP Sobotka navrhuje zmìny funkèního vyu�ití území na celkové výmìøe 67,991 ha, z toho 
zemìdìlské pùdy je 64,875 ha � z toho zemìdìlské pùdy v zastavìném území 3,831 ha, vnì 
zastavìného území 61,044 ha.  

Ochrana území pøed erozí je umo�nìna zaøazením znaèného podílu zemìdìlských pozemkù do Ploch 
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smí�ených nezastavìného území � pøírodní, zemìdìlské. Jedná se pøedev�ím o plochy trvale 
zatravnìné, které zpravidla vykazují vy��í ekologickou stabilitu ne� plochy lesní monokultury. 

 

9.6. Vodní toky 

Øe�eným územím protékají drobné vodní toky Sobotka (IDVT 10182414), Spy�ovský potok (IDVT 
10185626), Èálovický potok (IDVT 10182423) a bezejmenné vodní toky (IDVT 10182415, 10182424, 
10182429, 10182429, 10182431, 10182432, 10182433, 10182435, 10182438 a 10182447) ve správì 
Povodí Labe, státní podnik. Dle § 49 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù 
(vodní zákon), mù�e správce drobných vodních tokù u�ívat pozemkù sousedících s korytem toku v 
�íøce do 6 m od bøehové èáry. V�echny èinnosti dotýkající se majetku ve správì povodí Labe, státní 
podnik nebo le�ící v blízkosti vodních tokù po�aduje Povodí Labe, s. p. ji� ve fázi zámìru individuálnì 
projednat. 

Pro výstavbu na lokalitách K1, K2 a K3 dle ustanovení § 48 odst. 2 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a 
o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, bude nutné po�ádat o 
stanovisko správce toku a stanovisko k nakládání s vodami. 

Realizaci nové zástavby je podmínìna øádným odkanalizováním v souladu s § 5 zákona è. 254/2001 
Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon). 

V území urèeném k zástavbì je tøeba zabezpeèit, aby odtokové pomìry z povrchu urbanizovaného 
území zùstaly srovnatelné se stavem pøed výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhor�ování 
odtokových pomìrù. 

Srá�kové vody z urbanizovaného území budou z dùvodu zpomalení odtoku z území v maximální 
mo�né míøe likvidovány pøímo na pozemcích (akumulací - jako zálivková voda, vsakováním) v souladu 
s vyhlá�kou è. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území. 

 
9.7. Technická infrastruktura 
 
9.7.1. Zásobování vodou, CHOPAV 
Mìsto Sobotka má vybudovaný veøejný vodovod, který je souèástí skupinového vodovodu Sobotka. 
Zdroj této vodárenské soustavy je ve Støehomi a Ra�ovci v okrese Mladá Boleslav. Jako zdroje vody 
slou�í vrt Ra�ovec (vydatnost 8 l/sec.) a pramenní jímka Hrudka (vydatnost 16 l/sec.). Kvalita surové 
vody ze zdrojù je vyhovující. 

Akumulace vody je tvoøena pøevá�nì dvìma vodojemy ve Staòkovì Lhotì. Jejich velikost je 2 x 150 m! 
u vodojemu postaveného roku 1931 a 2 x 400 m! u vodojemu z roku 1993. Vì�ový vodojem areálu 
zemìdìlského podniku ve Staòkovì Lhotì s velikostí 100 m!, který je umístìn na pøípojce � tudí� není 
souèástí veøejného vodovodu. Tomuto vì�ovému vodojemu je pøedøazena akumulaèní jímka s velikostí 
70 m! a automatická tlaková stanice. V areálu NOVA v Sobotce je dal�í vì�ový vodojem 200 m!, který 
je umístìn na pøípojce a není rovnì� souèástí veøejného vodovodu. Stavební stav vodojemù je dobrý 
s výjimkou vì�ového vodojemu ve Staòkovì Lhotì s velikostí 100 m!. Tento vodojem je na hranici své 
�ivotnosti a jeho budoucí vyu�ití mù�e být uva�ováno pouze po jeho celkové rekonstrukci.  

Celková velikost akumulace pitné vody ve vodojemech spravovaných VOS Jièín je 1100 m!. Tato 
akumulace je v souèasné dobì dostateèná.  

Pøívodní øad DN 250 z oceli je veden z prostoru zdroje vody do hlavního mìstského vodojemu. Pøes 
centrum mìsta je z vodojemu veden zásobní øad DN 150. Ostatní vodovodní øady v zájmovém území 
jsou z rùzných profilù, pøevá�nì z trub litinových. Rekonstruované a nové vodovodní øady jsou z PVC. 
Základní rozvodné vodovodní øady DN 150 a DN 200 mají dostateènou dimenzi pro prùtok maximální 
hodinové potøeby i pro výhled. Na vodovod je napojena naprostá vìt�ina trvale bydlícího obyvatelstva a 
èást rekreaèních objektù. Vodovod je v majetku a správì VOS a. s. Jièín. Vodojem 800 m! je v majetku 
mìsta Sobotka.   

V následném období bìhem platnosti územního plánu bude zachován a postupnì rozvíjen stávající 
systém zásobování vodou. Bude doplnìna vodovodní sí� v místech nové zástavby a podle potøeby 
bude vodovodní sí� rekonstruována a bude provádìna prùbì�ná údr�ba. 

Územní plán Sobotka poèítá s vybudováním nového vodovodního pøivadìèe pro napojení skupinového 
vodovodu Kopidlnsko s mo�ností napojení Lavice a Zajakur. 

Spy�ova a Èálovice jsou souèástí skupinového vodovodu Sobotka. 

Ve Stéblovicích a Trní je zásobování pitnou vodou øe�eno individuálním zpùsobem z domovních studní, 
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s individuálním zásobováním pitnou vodou se poèítá i nadále. Kdanice lze v pøípadì naplòování 
pøedpokladù územního plánu na mìstský vodovod napojit. 

Pro uva�ovanou výstavbu bude zaji�tìn dostateèný zdroj po�ární vody dle souèasnì platné ÈSN 
73 0873 �Po�ární bezpeènost staveb � zásobování po�ární vodou� a ÈSN 73 6639 �Zdroje po�ární 
vody� a pøíjezdové komunikace pro po�ární vozidla. Budou respektována odbìrná místa po�ární vody 
z vodních ploch a tokù a odbìrná místa z vodovodní sítì. Na novì budovaných vodovodních øadech 
budou osazeny hydranty pro hasební zásah v pøípadì po�áru. 

Je tøeba respektovat skuteènost, �e èást správního území mìsta je souèástí CHOPAV Severoèeská 
køída.  

Plochy zastavìného území i zastavitelné plochy, které zùstávají mimo dosah stávajícího vodovodu i 
novì navrhovaných vìtví vodovodu budou øe�eny i nadále individuálním zásobováním vodou. V území, 
kde Územní plán Sobotka poèítá s vybudováním veøejného vodovodu, bude do jeho dobudování 
probíhat zásobování pitnou vodou nadále individuálnì.   

Koncepce zásobení vodou a odkanalizování objektù v novì navr�ených zastavitelných plochách musí 
být schválena pøed zahájením výstavby v tìchto lokalitách, jinak nemù�e být vydáno územní rozhodnutí 
ani stavební povolení stavby nebo pøíslu�né souhlasy ke stavbì pro jednotlivé objekty. 

Územní plán neøe�í návrh rozvodné vodovodní sítì v zástavbì; toto bude pøedmìtem øe�ení 
samostatnou dokumentací. 

Vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace po�aduje respektovat ochranná pásma stávajících i 
novì navr�ených vodovodních øadù a kanalizaèních stok dle zák. 274/2001 Sb. v platném znìní. Zvlá�� 
dùraznì po�aduje ochránit hlavní výtlaèný vodovodní ocelový øad 250 mm ze Støehomi do vodojemu 
Sobotka a litinový zásobní øad 150 mm z vodojemu do mìsta. Tyto øady procházejí lokalitami Z15, Z24, 
Z44 a Z47. 

9.7.2. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou: 

Vzhledem k tomu, �e vodovod Sobotka je zásoben ze dvou zdrojù, je mo�no pøi vyøazení jednoho 
zdroje zásobovat obyvatele vodou ze zdroje zbývajícího. Pøi vyøazení celého vodovodu bude obec 
zásobena pomocí cisteren nebo vody balené.  
 

9.7.3. Kanalizace, likvidace odpadních vod 

Souèasná stoková sí� je budována systematicky a je zakonèena kapacitnì vyhovující èistírnou 
odpadních vod na sousedním katastrálním území Osek u Sobotky. Poèítá se s postupným plánovaným 
dobudováním stokové sítì i s dobudováním kanalizace v souvislosti s rozvojovými zámìry Územního 
plánu Sobotka. Stavby v plochách zastavìného území i zastavitelné plochy v dosahu mìstské 
kanalizace, zakonèené centrální èistírnou odpadních vod budou napojené na tuto mìstskou stokovou 
kanalizaèní sí�. 

Zahájení výstavby v zastavitelných plochách Z4, Z5, Z6, Z7, Z9, Z20, Z24, Z34, Z44, Z46 je podmínìno 
realizací systémové kanalizace, která bude zaústìna do mìstské kanalizaèní stoky s likvidací 
odpadních vod na centrální ÈOV. 

Zahájení výstavby v zastavitelných plochách Z15, Z18 je podmínìno realizací systémové kanalizace, 
která bude zaústìna do stávající kanalizaèní stoky kanalizace pro veøejnou potøebu. Pokud nebude 
zaji�tìno napojení na centrální ÈOV, bude èi�tìní odpadních vod zaji�tìno individuálnì. 

Zahájení výstavby v zastavitelných plochách Z31 a Z32 je podmínìno realizací systémové kanalizace, 
která bude po individuálním vyèi�tìní odpadních vod zaústìna do povrchových vod. 

Pokud nebude zaji�tìno pro plochy Z17 a Z36 napojení na centrální ÈOV, bude likvidace odpadních 
vod zaji�tìna individuálnì.  

V plochách Z28, Z29 bude uplatnìn individuální zpùsob likvidace odpadních vod. 

V ostatních lokalitách mimo dosah kanalizace bude i nadále probíhat likvidace odpadních vod 
individuálnì. 

Odvedení de��ových vod zùstane zachováno v souèasné podobì. Je tøeba zabezpeèit, aby odtokové 
pomìry z povrchu urbanizovaného území zùstaly srovnatelné se stavem pøed výstavbou. Preferuje se 
vsakování de��ových vod na místì spadu.   

9.7.4. Elektrorozvody 
Souèasný stav zásobování elektrickou energií: 
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Mìsto Sobotka, vèetnì katastrù spadajících do správního území mìsta, jsou zásobovány systémem 35 
kV z vedení VN 399 výkonovì zaji�tìným z transformovny (TR) 110/35 kV Staré Místo. Rozvod VN 
v celém øe�eném území je proveden nadzemním vedením. Uplatnìní nadzemního vedení VN v celém 
rozsahu øe�eného území se negativnì projevuje v  zaji�tìní elektrického výkonu pro centrální èást 
mìsta Sobotky.  Provozovatelem energetického systému je ÈEZ Distribuce a.s., Dìèín.  
V souèasné dobì se podílí na zásobování elektrickou energií 25 stanic (TS) 35/0,4 kV. V majetku ÈEZ 
a.s. je 21 stanic s instalovaným transformaèním výkonem 6440 kVA. V majetku prùmyslových 
odbìratelù 4 stanice (1590 kVA). Seznam stávajících stanic s rozdìlením na zásobované území je 
uveden v následující tabulce:  

 
Èíslo 
TS 

 Název    Druh TS Rok 
výstavby 

Transformátor v kVA Majitel 

instalovaný výhled 

73 Sobotka - U stadionu pøíhradová 1986 400 630 ÈEZ 

314 Sobotka - IZOL zdìná 1961 160 400 cizí 
338 Sobotka - Zahradní pøíhradová 1974 630 630 ÈEZ 

389 Sobotka - Fruta zdìná 1954 400 400 cizí 
391 Sobotka - U pekárny pøíhradová 1974 400 400 ÈEZ 

392 Sobotka - U jatek 2sl.-bet. 1971 400 630 ÈEZ 

435 Sobotka - Celna 3sl.-bet. 1962 630 630 ÈEZ 

453 Sobotka - ZNZP 3sl.-bet. 1965 100 630 ÈEZ 

534 Sobotka - Soubì�ná pøíhradová 1976 400 630 ÈEZ 

614 Sobotka - Bene�ov pøíhradová 1981 400 630 ÈEZ 

668 Sobotka 2sl.-bet. - 630 630 ÈEZ 

670 Sobotka - U koupali�tì pøíhradová 1986 160 630 ÈEZ 

684 Sobotka  2sl.-bet. 1981 630 630 ÈEZ 

743 Sobotka -Za motelem 2sl.-bet. - 630 630 ÈEZ 

753 Sobotka - U �olce 2sl.-bet. - 160 630 ÈEZ 

celkový instalovaný transformaèní výkon v kVA 5570/560 7330/800 ÈEZ/cizí 
 

395 Staòkova Lhota pøíhradová 1972 160 630 ÈEZ 

602 Staòkova Lhota - ZD 2sl.-bet. 1979 400 630 cizí 
520 Sobotka ZD I 2sl.-bet. - 630 630 cizí 
376 Stéblovice pøíhradová 1971 100 630 ÈEZ 

393 Kdanice pøíhradová 1977 100 630 ÈEZ 

394 Spy�ová pøíhradová 1972 160 630 ÈEZ 

396 Lavice pøíhradová 1971 100 630 ÈEZ 

436 Èálovice 3sl.-bet. 1962 100 630 ÈEZ 

536 Zajakury pøíhradová 1977 50 630 ÈEZ 

537 Trní pøíhradová 1971 100 630 ÈEZ 

 celkový instalovaný transformaèní výkon v kVA 870/1030 5040/1260 ÈEZ/cizí 
 
Mimo vý�e uvedený energetický systém se nenachází v øe�eném území dal�í rozvodná zaøízení VVN 
ani VN. 
Zásobování mìsta Sobotky systémem 35 kV nevykazuje zásobovací problémy. Souèasný rozvod 
nadzemního vedením 35 kV zùstane pro okrajové èásti mìsta zachován a dle potøeby rozvoje území 
bude roz�íøen. Naproti tomu centrální èást mìsta s ohledem na pøedpokládaný rùst odbìru el. energie 
si vy�ádá prosazení kabelizace systému VN a realizaci kabelových el. stanic. Vsi spadající do øe�eného 
území, budou ponechány na zásobování z nadzemního vedení 35 kV. Souèasné po�adavky odbìru 
elektrické energie obyvatelstva a podnikatelských aktivit, jsou plnì zaji�tìny.    
            
Rozvod systému NN: 
Rozvodný systém NN je provozován normalizovanou napì�ovou soustavou 400/ 230V, 50 Hz, AC, TN-
C. U podstatné èásti øe�eného území pøeva�uje nadzemní vedení NN.  
V øadì lokalit jsou místní rozvody pøípadnì úseky sítì NN mechanicky i pøenosovì nevyhovující. 
Pøesto�e provozovatel energetického systému provádí posilování výkonu i obnovu sítí, bude koneèné 
vyøe�ení tohoto problému dlouhodobou zále�itostí. Na základì technického stavu rozvodné sítì NN lze 
zásobování elektrickou energií jednotlivých èástí soustøedìných v øe�eném území hodnotit následovnì:  
 
Stávající rozvodná sí� NN mìsta Sobotky odpovídá z podstatné èásti po�adavkùm odbìru elektrické 
energie. V nové a ucelené zástavbì je uplatnìna kabelizace sítì NN. Nadzemní vedení pøevládá u 
okrajových rozvodù, má prùøezovì slab�í dimenzování a z hlediska výhledového zásobování 
elektrickou energií si vy�ádají celkovou obnovu. Zlep�ení v zásobování elektrickou energií, pøedev�ím v 
centrální èásti mìsta, vy�aduje výkonové posílení stávající sítì NN tj. realizací dal�ích elektrických 
stanic. 
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V okrajových lokalitách lze souèasný stav hodnotit následovnì. Ve vsi Stéblovice a Lavice byla sí� NN 
v celém rozsahu obnovena a splòuje podmínky pro rozvoj území. Souèasný rozvod sítì NN u nìkterých 
sídelních lokalit je mo�no oznaèit za vyhovující s perspektivou výhledového zlep�ení, napø. zvý�ením 
instalovaného transformaèního výkonu v TS ve vsích Èálovice, Staòkova Lhota a Zajakury. Úplnou 
obnovu sítì NN je nutno provést v  Kdanicích, Spy�ové a Trní.   
  
Souèasný pøíkon území:   
Stanovení souèasného pøíkonu øe�eného území je provedeno odhadem vzhledem k tomu, �e nejsou 
k dispozici mìøení o maximálním zatí�ení jednotlivých TS. Souèasný pøíkon odbìru obyvatelstva a 
slu�eb je odvozen z bytového fondu s vyu�itím podkladù provozovatele energetického systému, 
stanovující souèasný odbìr elektrického výkonu ve vý�i 1,6 kW/byt a 0,35 kW/byt pro slu�by. 
V souèasné dobì je v oblasti øe�eného území cca 2487 trvale bydlících obyvatel s celkovým poètem 
946 bytù. V rámci území je vyu�íváno 157 domù k individuální rekreaci. Za pøedpokladu, �e jeden 
rekreaèní objekt odpovídá jednomu bytu, tak pro stanovení souèasného odbìru elektrického výkonu 
vychází se z celkového poètu 1103 bytù.     
U podnikatelských odbìrù zásobovaných z vlastních TS (314, 389 a 602) se pro odhad elektrického 
pøíkonu vychází ze 60% vyu�ití instalovaného transformaèního výkonu a úèiníku 0,95.  
 

øe�ené území odhadovaný el. pøíkon øe�eného území  v kW 

byty a slu�by        a podnikatelský odbìr (odhad) celkem  

Sobotka a osm obcí 2150 kW 550 kW 2700 kW   

 

Odhadovaný nesoudobý elektrický pøíkon øe�eného území je pøedpokládán ve vý�i cca 2700 kW. 
  
Návrh rozvoje území: 
Návrh rozvoje zahrnuje celé øe�ené území s posílením bytové výstavby a obèanské vybavenosti, 
vèetnì rozvoje podnikatelské sféry. Specifikou zále�itostí, která bude øe�ena samostatnou energetickou 
studií, je návrh kabelového vedení VN, vèetnì el. stanic pro centrální èást mìsta Sobotky. Zásobování 
el. energií zùstane i ve výhledu nezmìnìno tj. systémem 35 kV z vedení VN 399 výkonovì zaji�tìného 
z TR 110/35 kV Staré Místo. Vzhledem k tomu, �e pøedlo�ený rozvoj území v jednotlivých lokalitách 
není èasovì stanoven, je návrh zásobování elektrickou energií zamìøen na zaji�tìní zpùsobu 
zásobování a rozvoji energetického systému, pøípadnì na stanovení omezujících po�adavkù 
v souvislosti s platností zákona è.458/2000 Sb.  
Územní plán Sobotka pøedpokládá realizaci cca 216 rodinných domù (RD), posílení podnikatelské sféry 
a rozvoj veøejné infrastruktury. Pro stanovení výkonového pøírùstku vlivem nové výstavby se vychází 
z mìrného zatí�ení na RD ve vý�i 2,3 kW a pro nebytový odbìr 0,7 kW pro mìsto a 0.35 kW pro 
venkov. U navrhovaných rozvojových ploch podnikatelských aktivit, není znám investor ani zámìr. 
Vzhledem k této skuteènosti se pøedpokládá, �e nìkteré lokality bude mo�né výkonovì zajistit ze 
stávajících distribuèních stanic systémem NN. V pøípadì vy��ích výkonových po�adavkù bude odbìr 
øe�en z vlastní el. stanice. 
Podstatnou èást navrhovaných rozvojových ploch pøedev�ím bytových, lze z hlediska zásobování 
elektrickou energií zajistit ze stávajícího rozvodného systému NN bez realizace dal�ích elektrických 
stanic. Tento závìr se týká nejen venkovské èásti øe�eného území, ale i èásti mìsta Sobotky. 
K navrhovaným rozvojovým zámìrùm je následující stanovisko: 
 
Sobotka 
Rozvoj bytové a obèanské vybavenosti lze u podstatné èásti navrhovaných lokalit výstavby zajistit ze 
stávajícího rozvodného systému NN. V zásadì se jedná o doplòující výstavbu, která si vy�ádá 
výhledovì zaji�tìní cca 400 kW elektrického pøíkonu. Napojení na energetický systém bude vy�adovat 
v øadì pøípadù roz�íøení systému sítì NN a výkonové zvý�ení transformace VN/NN.  U výrazné lokality 
Z4 (bytové domy � cca 100 b.j.) si zásobování elektrickou energií vy�ádá realizaci dal�í elektrické 
stanice TS (T1). Pro zaji�tìní elektrického výkonu v centrální èásti mìsta se pøedpokládá výhledovì 
realizovat prùbì�né kabelové vedení 35 kV napøíè stávající zástavbou, vèetnì realizace kabelových 
elektrických stanic T2 a T3. Návrh trasy kabelového vedení 35 kV byl pøevzat od provozovatele 
energetického systému (ÈEZ Distribuce, a.s.) S výhledovým prosazením kabelového vedení VN do 
støedu mìsta, bude navrhovaná TS (T1) kabelového typu a bude zároveò výchozím bodem kabelového 
rozvodu mìsta. Napojení stanice T1 na systém VN bude øe�eno z nadzemního vedení VN u stávající 
TS 392. Pro zásobování ploch vymezených pro dopravní infrastrukturu (Z42), situovaných pøi ji�ním 
okraji mìsta a pro posílení zástavby na východním okraji mìsta, bude výkonový po�adavek 
rozvojových ploch øe�en novými elektrickými stanicemi (T4, T5).           
Nìkteré z rozvojových ploch bytové výstavby jsou dotèeny prùchodem nadzemního vedení VN. 
Jmenovitì se jedná o plochu Z5, Z6 a Z24. V tìchto pøípadech musí byt dodr�eno ochranné pásmo od 
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nadzemního vedení vysokého napìtí (VN). Pro zmírnìní vý�e uvedeného po�adavku je u rozvojových 
ploch Z42 (dopravní infrastruktura) a Z24 (3 RD) navr�ena pøelo�ka nadzemního vedení VN. 

Èalovice 
V rámci územního plánu se navrhuje realizovat v rámci této èásti mìsta cca 5 rodinných domù. 
Oèekávané navý�ení elektrického pøíkonu obce vlivem navrhované výstavby nepøesáhne hodnotu 45 
kW.  Souèasné zásobování elektrickou energií, které je øe�eno z TS 436 (100 kVA), plnì vyhovuje 
navrhovanému rozvoji. Napojení nové výstavby na energetický systém si vy�ádá roz�íøení sítì NN, 
 pøípadnì i zvý�ení transformaèního výkonu v TS 436.     
 
Stéblovice 
V rozvojovém návrhu se pøedpokládá realizace cca 4 RD. Jedná se o doplòující výstavbu soustøedìnou 
zejména podél prùjezdní komunikace. Zásobování navrhované výstavby elektrickou energií bude 
zaji�tìno ze stávající TS 376 (100 kVA).  Napojení na sí� NN si vy�ádá men�í roz�íøení vedení NN. 
 
Staòkova Lhota 
Bytový rozvoj obce je soustøedìn do rozvojových ploch Z20 (15 RD), Z34 (2 RD) a Z44 (18 RD), který 
je doplnìn plochou Z21 urèenou k výrobì. Z hlediska zásobování elektrickou energií nevzniká 
s ohledem na oèekávaný nárùst el. pøíkonu (120 kW)  vlivem nové bytové výstavby po�adavek na dal�í 
el. stanici. Rozvojová plocha Z44, bude výkonovì zaji�tìna ze stávající TS 395 (160 kVA). Napojení na 
rozvodný systém si vy�ádá roz�íøení sítì NN. Rozvojová plocha Z20 bude orientována na odbìr 
elektrické energie z TS 668 (630 kVA). Prùchod nadzemního vedení VN rozvojovou plochou Z20 je 
nutno s ohledem na souèasný rozvod VN zachovat. Musí být dodr�eno ochranné pásmo od vedení VN. 
Zásobování 2 RD  (rozvojová plocha Z34), bude øe�eno z místní sítì NN. Za pøedpokladu, �e rozvojová 
plocha Z21 bude souèástí stávajícího odbìratele zásobovaného z TS 602 nebo TS 520, pak 
zásobování elektrickou energií bude øe�eno z vý�e uvedených TS. V pøípadì nového investora, bude 
zásobování elektrickou energií øe�eno samostatnou stanicí (T6)   
 
Kdanice � Trní 
Zásobování obce elektrickou energií je øe�eno z TS 393 (100 kVA) situované ve støední èásti obce. 
Navrhovaný rozvoj bytové výstavby, který pøedpokládá realizaci cca 14 RD si vy�ádá výhledovì 
zaji�tìní elektrického pøíkonu ve vý�i 70 KW. Vzhledem k výhodnému situování TS 393 nevy�aduje 
navrhovaná výstavba realizaci dal�í elektrické stanice. Zásobování nové výstavby bude øe�eno ze 
systému NN, za pøedpokladu jeho roz�íøení a provedení celkové obnovy sítì. Rozvojové plochy Z28 a 
Z31 prochází nadzemní vedení VN, které omezuje ochranným pásmem navrhované plochy výstavby. 
Jeliko� není blí�e specifikován zájem dotèených stavebníkù, musí být od vedení VN dodr�eno ochranné 
pásmo stanovené zákonem.  
V lokalitì Trní je �ádoucí obnova sítì NN.    
 
Spy�ova a Lavice  
Realizace bytové výstavby bude zásobována elektrickou energií z místní sítì NN a nevy�aduje dal�í 
zásahy do systému. 
  
Rozvod systému NN: 
V souladu s po�adavky provozní slo�ky ÈEZ Distribuce a.s., budou pøi realizaci nové výstavby 
dodr�ovány následující pravidla: 

· napojení nových RD bude øe�eno ze stávající NN sítì za pøedpokladu jejího roz�íøení, pøípadnì 
i zvý�ení výkonové kapacity NN vedení.  

· u nové výstavby bude  vyu�ito kabelového rozvodu NN.            
Pøi zpracování projektové dokumentace u novì budovaných lokalit, bude v otázce zásobování 
elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní slo�ka provozovatele energetického systému, 
která stanoví bli��í podmínky pøipojení, pøípadnì dal�í upøesòující po�adavky s ohledem na zmìny 
zpùsobené èasovým odstupem mezi tímto závìrem a vlastní realizací na vý�e uvedených lokalitách. 
 
Ochranná pásma elektrizaèní soustavy: 

Dle zákona è. 458/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje 
platnost dosavadních právních pøedpisù urèujících ochranná pásma dle zákona è. 79/1957 Sb. a 
zákona è. 222/1994 Sb, §19 (s úèinností od 1.1.1995) jsou pro zaøízení v elektroenergetice platná 
následující ochranná pásma: 
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                        Zaøízení Dle zákona 
è. 79/1957 

Sb. 

Dle zákona 
è. 222/1994 

Sb. 

Dle zákona 
è.458/2000 

Sb. 

nadzemní vedení do 35 kV- vodièe bez izolace 10 7 7 

podzemní kabelové vedení do 110 kV,vè. mìøící  a 
zabezpeèovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

sto�árové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

elektrické stanice 30 20 - 

zdìné elektrické stanice s pøevodem  do 52 kV - - 2 

 
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodièe u nadzemních vedení na obì strany. Ochranné 
pásmo pro podzemní vedení elektrizaèní soustavy do 110 kV vèetnì vedení øídící, mìøicí a 
zabezpeèovací techniky èiní 1 m po obou stranách krajního kabelu.  

9.7.5. Zásobování plynem 

Mìsto Sobotka je postupnì plynofikováno støedotlakým plynovodním pøivadìèem od Dolního Bousova 
do Sobotky. Územní plán poèítá s plynofikací stávající i navrhované zástavby v k. ú. Sobotka a 
Staòkova Lhota, Èálovice a Kdanice v dosahu stávajícího a navrhovaného plynovodu. 

Plynárenská zaøízení, vèetnì jejich pøíslu�enství, jsou souèástí distribuèní soustavy plynu. Územní plán 
Sobotka respektuje stávající plynárenská zaøízení vèetnì jejich ochranných a bezpeènostních pásem v 
souladu se zákonem è. 458/2000 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù energetického zákona. 

 

9.8. Zájmy obrany státu  

V øe�eném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikaèního vedení Armády Èeské 
republiky (AÈR). 

Øe�ení ÚP Sobotka neovlivní obranyschopnost republiky. V øe�eném území se nachází ochranné 
pásmo komunikaèního vedení a zaøízení. Pøedem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou 
Pardubice projednána následující výstavba na území mìsta Sobotka: 
· stavby vy��í ne� 15 m nad terénem, 
· výstavba nebytových objektù (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby 

s kovovou konstrukcí apod.), 
· stavby vyzaøující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorù, mobilních telefonù, vìtrných 

elektráren apod.), 
· stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN, 
· zmìny vyu�ití území, 
· nové trasy pozemních komunikací, jejich pøelo�ky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a ru�ení 

objektù na nich vèetnì silnièních mostù, èerpací stanice PHM, 
· nové dobývací prostory vèetnì roz�íøení pùvodních, 
· výstavba nových leti��, rekonstrukce plocha leti�tních objektù, zmìna jejich kapacity, 

· zøizování vodních dìl (pøehrady, rybníky), 
· vodní toky � výstavba a rekonstrukce objektù na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 

jejich� výstavbou dojde ke zmìnám pomìrù vodní hladiny, 
· øíèní pøístavy � výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulaèních ploch nebo jejich ru�ení, 
· �eleznièní tratì, jejich ru�ení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektù na nich, 
· �eleznièní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zmìna zaøazení apod., 
· ve�kerá výstavba dotýkající se pozemkù, s nimi� pøíslu�í hospodaøit MO, 

Vojenská správa si vyhrazuje právo zmìnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vy�ádají zájmy 
AÈR.  

 

9.9. Návrh øe�ení po�adavkù civilní ochrany 

Individuální a kolektivní ochranu obyvatelstva je tøeba zabezpeèit v tomto rozsahu: 

A. Individuální ochrana � k individuální ochranì obyvatelstva pøed úèinky nebezpeèných �kodlivin pøi 
mimoøádných událostech se vyu�ívají prostøedky improvizované ochrany dýchacích cest, oèí a povrchu 
tìla. Zabezpeèení skladových prostor pro ulo�ení ochranných prostøedkù a ostatního materiálu CO je 
øe�eno podle místních podmínek ve vhodných místech mimo dosah úèinku zdroje mo�ného ohro�ení. 
B.  Kolektivní ochrana � zpùsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanoví plánem 
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ukrytí, který je souèástí havarijního plánu. Ukrytí obyvatelstva se pøi mimoøádných událostech zaji��uje 
v improvizovaných a ve stálých úkrytech.  
Improvizované úkryty se budují k ochranì obyvatelstva pøed úèinky svìtelného a tepelného záøení, 
pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým úèinkùm zbraní hromadného 
nièení v pøípadì nouzového stavu nebo stavu ohro�ení státu a v dobì váleèného stavu v místech, kde 
nelze k ochranì obyvatelstva vyu�ít stálých úkrytù.  

Stálé úkryty slou�í k ukrytí obyvatelstva a tvoøí je trvalé ochranné prostory v podzemní èásti staveb 
nebo stavby samostatnì stojící. Stálé úkryty se dìlí na stálé tlakovì odolné úkryty a ochranné systémy 
podzemních dopravních staveb. Stálé tlakovì neodolné úkryty se vyu�ívají k ochranì obyvatelstva proti 
úèinkùm svìtelného a tepelného záøení, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a 
èásteènì proti tlakovým úèinkùm zbraní hromadného nièení.  

 
Stavebnì technické po�adavky: 

Stavebnì technické po�adavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotèené po�adavky CO se týkají 
pøedev�ím staveb financovaných s vyu�itím prostøedkù státního rozpoètu - staveb �kol, �kolských 
zaøízení, ubytoven a staveb pro poskytování zdravotní nebo sociální péèe z hlediska vyu�itelnosti jejich 
èástí jako improvizované úkryty. S potøebou zøízení improvizovaného úkrytu je vhodné poèítat i pøi 
návrhu staveb pro prùmysl, komerèní obèanské vybavení a pro bydlení. 

V dobì míru je tøeba provádìt výbìr vhodných prostor pro improvizované úkryty. Jsou vybírány stavby, 
které pro to mají vhodné konstrukèní pøedpoklady (tlou��ka stìn a stropù, popø. kleneb, zpùsob 
hygienického zabezpeèení, mno�ství otvorù v nosných stìnách, mno�ství prùchodù instalací, míra 
zapu�tìní pod terén, míra nutných stavebních úprav). Doporuèená maximální kapacita je 50 
ukrývaných osob, podlahová plocha 1 - 3 m

2
 na jednu ukrývanou osobu v prostoru s nuceným 

vìtráním, 3 - 5 m
2
 na jednu ukrývanou osobu v prostoru bez vìtracího zaøízení. Minimální svìtlá vý�ka 

úkrytu je 2,3 m pøi dodr�ení minimální podchodné vý�ky 1,9 m. Optimální objekt pro výbìr prostor 
improvizovaného úkrytu má zcela zapu�tìné podla�í, pøípadnì podla�í s úrovní podlahy více ne� 1,7 m 
pod úrovní okolního terénu.  

Pøi návrhu rozmístìní úkrytù je tøeba dbát na hledisko dostupnosti � dobìhová vzdálenost je stanovena 
na 500 - 800 m. 

Z hlediska hospodárnosti a operativnosti pøi realizaci ukrytí jsou vhodnìj�í úkryty s vìt�í kapacitou, tzn. 
s vìt�í plochou pro ukrývané. 

Pro úkryt se zpracovává Základní list úkrytu, který obsahuje postup prací upravující vybraný prostor na 
improvizovaný úkryt. Budování zaèíná po vyhlá�ení váleèného stavu podle zpracovaných postupù do 5 
dnù v pøedepsaných etapách. 

Výbìr a budování improvizovaných úkrytù se provádí podle metodické pomùcky Sebeochrana 
obyvatelstva ukrytím (Praha � 2001).  
 

Po�adavky civilní ochrany k územnímu plánu: 

Územní plán Sobotka vytváøí pøedpoklady pro uplatnìní po�adavkù ochrany obyvatelstva v pøípadì 
mimoøádné události. Na území mìsta Sobotky není stanovena zóna havarijního plánování.   

Podle § 20 vyhl. è. 380/2002 Sb. k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva je tøeba v rámci 
územního plánu reagovat na následující body vyhlá�ky:               

a) Ochrana území pøed prùchodem prùlomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní: 

Správní území mìsta Sobotky není ohro�eno prùlomovou vlnou vzniklou zvlá�tní povodní pod vodním 
dílem. 

b) Zóna havarijního plánování: 

Na území mìsta Sobotky není stanovena zóna havarijního plánování. 

c) Ukrytí obyvatelstva v dùsledku mimoøádné události: 

Pro potøebu budování improvizovaných úkrytù civilní ochrany jsou navr�eny následující objekty: 
základní �kola, mateøská �kola, mìstský úøad.  

d) Evakuace obyvatelstva, jeho shromá�dìní, ubytování, stravování: 

Potøeba evakuace mù�e být dále vyvolána napø. únikem nebezpeèné látky z nákladu vozidla 
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projí�dìjícího územím mìsta. Evakuace se provádí z místa ohro�eného mimoøádnou událostí do míst, 
které zaji��ují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na 
v�echny osoby v místì ohro�eném mimoøádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na 
záchranných pracích, na øízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou èinnost. 

Pro shroma�ïování osob, urèených k evakuaci je vhodná plocha sportovního stadionu v k. ú. Sobotka. 
Jedná se o plochu pøiléhající k silnièní komunikaci 2. tøídy, vycházející z centra obce.  

V pøípadì nutnosti následného ubytování lze pro tento úèel vyu�ít chaty v areálu koupali�tì v Sobotce. 

Stravování bude zaji�tìno první den v místì shromá�dìní, v pøípadì evakuace trvající dva a více dny 
bude stravování zaji�tìno v rámci náhradního ubytování.   

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci: 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci je navr�eno v budovì mìstského úøadu. 

f) Vyvezení a uskladnìní nebezpeèných látek mimo zastavìné a zastavitelné území: 

Na území mìsta nejsou skladovány takové látky, které vyvolaly potøebu uskladòovat je na území mìsta 
Sobotky.  

g) Záchranné, likvidaèní a obnovovací práce pro odstranìní nebo sní�ení �kodlivých úèinkù 
kontaminace, vzniklých pøi mimoøádné události: 

Tyto práce nemù�e Sobotka zajistit z vlastních zdrojù a vlastními silami. Pøedpokládá se povolání 
profesionální jednotky HZS, lze poèítat se spoluúèastí místního Sboru dobrovolných hasièù. Jednotky 
HZS budou provádìt pouze záchranné práce.  

Soustøedìní záchranných a likvidaèních jednotek je navr�eno v prostoru sportovního stadionu.              

h) Ochrana pøed vlivy nebezpeèných látek, skladovaných v území 

Na území mìsta nejsou skladovány nebezpeèné látky. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií: 

Zásobování vodou: 

Vzhledem k tomu, �e vodovod Sobotka je zásoben ze dvou zdrojù, je mo�no pøi vyøazení jednoho 
zdroje zásobovat obyvatele vodou ze zdroje zbývajícího. Pøi vyøazení celého vodovodu bude mìsto 
zásobeno pomocí cisteren a vody balené.  

Cisterna náhradního zásobování pitnou vodou bude umístìna v Sobotce na námìstí, u �eleznièní 
stanice a u mateøské �koly. V ostatních katastrech bude cisterna pro náhradní zásobování pitnou vodou 
umístìna v�dy v centru vsi.    

Zásobování elektrickou energií: 

Jako náhradní zdroje elektrické energie lze vyu�ít dieselagregáty. Umístìní náhradních zdrojù 
elektrické energie bude øe�eno podle momentální aktuální potøeby.  

 

Opatøení pro projektovou pøípravu staveb: 

Podmínky civilní ochrany jsou zpracováním územního plánu upøesnìny. Budou respektovány dal�í 
po�adavky vyhlá�ky è. 380/2002 Sb., k pøípravì a provádìní úkolù ochrany obyvatelstva, kterou se 
provádí nìkterá ustanovení zákona è. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Silnice i místní komunikace budou dimenzovány a budovány s ohledem na potøeby pøíjezdu hasièské 
techniky v pøípadì po�áru. 

Po�ární bezpeènost nových staveb, stavebních úprav a rekonstrukcí stávajících objektù bude øe�ena 
v souladu s po�adavky pøíslu�né legislativy. 

Pro jednotlivé objekty bude zaji�tìno dostateèné mno�ství po�ární vody pro pøípad po�árního zásahu 
dle normových po�adavkù (vodovody dimenzované pro potøebu po�árního zásahu, osazení po�árních 
hydrantù na vodovodní øady, èerpací stanovi�tì na vodním toku, stálá zásoba po�ární vody ve vodní 
nádr�i atd.). Novì navrhované vodovodní øady a rozmístìní po�árních hydrantù bude v souladu s ÈSN 
73 0873 zásobování po�ární vodou. 

Objekty budou vybaveny nástupními plochami a pøístupovými komunikacemi pro zásah po�árních 
jednotek podle normových po�adavkù, bude zaji�tìn pøístup na obestavìné pozemky.  
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10. VYHODNOCENÍ ÚÈELNÉHO VYU�ITÍ ZASTAVÌNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTØEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

ÚPSÚ Sobotka, schválený v roce 1999 byl zpracován pro dne�ní území obce Osek, ze správního 
území mìsta Sobotky byl øe�en tímto územním plánem pouze rozvoj zástavby v k. ú. Sobotka a k. ú. 
Staòkova Lhota. Rozsah øe�ení a vyhodnocení záborù pùdy bylo zpracováno pro odli�ný rozsah 
území, ne� je souèasné správní území mìsta Sobotky. ÚPSÚ Sobotka, Staòkova Lhota, Osek vèetnì 
zmìn è. 1 a è. 2 øe�il návrh zastavitelných ploch na k. ú. Sobotka a Staòkova Lhota na plo�e 82,45 ha. 
Zastavitelné plochy pro bydlení byly øe�ené na celkové plo�e 36,05 ha, do doby zpracování nového 
ÚP Sobotka bylo zastavìno 12,46 ha ploch pro bydlení, tj. 34,6 % ploch pro bydlení. Ploch pro výrobu 
bylo zastavìno 8%, zcela byla zastavìna plocha pro technickou infrastrukturu realizací èistírny 
odpadních vod.  

V Sobotce je nyní roènì dokonèeno prùmìrnì 11 rodinných domù. Pro následné období za 
pøedpokládané �ivotnosti územního plánu 10 let do r. 2023 je tøeba v ÚP vymezit cca 110 � 150 parcel 
pro výstavbu rodinných domù.  

Sobotka mìla v r.1961  2568 obyvatel, v roce 2001  2289 obyvatel, bìhem 40 let zaznamenalo mìsto 
úbytek 279 trvale bydlících obyvatel. Tento úbytek nastal i pøesto, �e poèet domù vytrvale narùstal. 
V letech 2001 a� 2011 stoupl poèet trvale bydlících obyvatel o 131 na 2420 osob, tj. prùmìrnì o 13 
osob za rok. Potøeba vymezení zastavitelných ploch vyplývá ze schváleného zadání ÚP Sobotka.  

Mírné naddimenzování potøeby rozvojových ploch vyplývá z polohy Sobotky ve významné silnièní 
komunikaèní trase v dosahu významných center osídlení, jako je Jièín, Mladá Boleslav, Mnichovo 
Hradi�tì, Hradec Králové, která jsou významnými støedisky osídlení a sídlem významných 
zamìstnavatelù.  

 

 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYU�ÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
�IR�ÍCH VZTAHÙ V ÚZEMÍ  

Sobotka le�í v pøirozeném spádovém území mìsta Jièín na trase silnice I/16, která zprostøedkovává 
spojení s Jièínem, Hradcem Králové i s významnými mìsty Støedoèeského kraje. Území severnì od 
trasy silnice I/16 je souèástí CHKO Èeský ráj, geoparku UNESCO Èeský ráj a CHOPAV Severoèeská 
køída. Na území mìsta se uplatòují plochy ÚSES regionálního a lokálního významu.  
Øe�ení Územního plánu Sobotka je koordinováno s aktuální ÚPD následujících obcí 
Královéhradeckého a Støedoèeského kraje, které sousedí se správním územím mìsta Sobotky zejména 
s ohledem na: 

· øe�ení dopravní a technické infrastruktury 

· zaji�tìní prostupnosti krajinou pro pì�í, cyklo, agro turistiku 

· územní návaznosti pøi vymezování ÚSES  
 
Koordinace jednotlivých zobrazitelných jevù v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje je promítnuta do grafické pøílohy Výkres �ir�ích vztahù nad mapou v mìøítku 
1:50000. 

Øe�ení ÚP Sobotka je koordinováno s aktuální vydanou ÚPD následujících obcí: 

Osek � území obce Osek má spoleènou hranici s k. ú. Sobotka a k. ú. Kdanice, která jsou souèástí 
správního území mìsta Sobotky. Pro území Sobotky je platný spoleèný územní plán, schválený 
25.3.1999, který byl zpracován pro katastrální území Sobotka, Staòkova Lhota a Osek u Sobotky. 
V souèasné dobì probíhá zpracování nového ÚP Osek v rozsahu celého správního území obce Osek. 
Je provìøena návaznost funkèního lokálního biokoridoru na západním okraji k. ú. Sobotka, který 
navazuje na funkèní lokální biocentrum, které je vymezeno na severní hranici k. ú. Osek u Sobotky, je 
provìøena návaznost funkèního lokálního biokoridoru na západním okraji k. ú. Kdanice, který pøechází 
plynule do ji�ní èásti k. ú. Osek u Sobotky. Koordinace se dále týká zejména koncepce kanalizace a 
likvidace odpadních vod (odpadní vody ze Sobotky jsou èi�tìny na ÈOV na území obce Osek), 
spoleèné problematiky zásobování vodou, návaznost nadzemních vedení VN elektrické energie � jedná 
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se o provìøení návaznosti sávajících vedení in�enýrských sítí. Koncepce plynofikace obce Osek 
navazuje na plynofikaci Sobotky na spoleèné hranici. Je provìøena návaznost zájmù ochrany pøírody 
(CHKO Èeský ráj, geopark UNESCO Èeský ráj) a zájmù památkové péèe (území s archeologickými 
nálezy). 

Libo�ovice � obec Libo�ovice má ÚPO schválený 11.11.2004 s úèinností od 16.11.2004. Obec 
Libo�ovice sousedí se správním územím mìsta Sobotka katastrálním územím Vesec u Sobotky a 
Nepøívìc. Dne 27.8.2009 schválila obec poøízení zmìny è. 1 ÚPO Libo�ovice. Bìhem zpracování 
zmìny è. 1 ÚPO Libo�ovice je dbáno na návaznost jevù, vyskytující se na spoleèné hranici, zejména 
biokoridorù lokálního významu, návaznost stávajících vedení in�enýrských sítí - vodovodního 
výtlaèného øadu a nadzemního vedení VN elektrické energie. Je rozpracována zmìna è. 1 ÚPO. 

Mladìjov � obec Mladìjov má ÚPO schválený 30.5.2006 s úèinností od 15.6.2006. Zmìna è. 1 ÚPO 
Mladìjov byla vydána 7.12.2010 s úèinností od 27.12.2010. Tato zmìna se týkala výhradnì zmìn 
v koncepci odkanalizování obce a likvidace odpadních vod. Obec Mladìjov sousedí se správním 
územím mìsta Sobotka katastry Roveò, Mladìjov v Èechách a Hubojedy. Dne 10.2.2011 schválila 
obec poøízení nového ÚP Mladìjov, zadání ÚP bylo schváleno 11.12.2012 usnesením è. 12 /2012. 
Bìhem zpracování ÚP Mladìjov je dbáno na návaznost CHKO Èeský ráj.  

Sam�ina � obec Sam�ina má ÚPO schválený 18.12.2006 s úèinností od 3.1.2007 a zmìnu è. 1 ÚPO 
Sam�ina, vydanou dne 6.12.2010 s úèinností od 22.12.2010. Obec Sam�ina sousedí se Sobotkou 
spoleènou hranicí katastrálních území Plhov a Sam�ina.  Pøi dal�í zmìnì tohoto ÚPO nebo pøi 
zpracování nového ÚP je tøeba zkoordinovat návaznost na ÚP Sobotka, zejména návaznost lokálního 
biokoridoru východnì zemìdìlského areálu � zde v souèasné dobì není v ÚP Sam�ina návaznost 
ÚSES. Je koordinována návaznost nadzemního vedení VN elektrické energie na východní hranici. Do 
ÚP Sam�ina bude tøeba zahrnout ochranné pásmo leti�tì Jièín v aktuální podobì. 

Markvartice � poøízení Územního plánu Markvartice bylo schváleno 6.12.2007 usnesením 15/07. 
Markvartice nemají dosud �ádnou platnou územnì plánovací dokumentaci. ÚP Sobotka je koordinován 
s rozpracovaným ÚP Markvartice. Koordinována je zejména návaznost biokoridorù ÚSES regionálního 
významu RK691 a RK692.  

Dolní Bousov � Dolní Bousov má ÚP vydaný v roce 2014 s úèinností od 15.9.2014 (usnesení 
zastupitelstva obce è. 4/2014). Sobotka sousedí s Dolním Bousovem západní hranicí katastrálního 
území Kdanice, jedná se souèasnì o úsek hranice Královéhradeckého a Støedoèeského kraje. Na této 
spoleèné hranici je koordinován zejména prùbìh nadzemního vedení VN elektrické energie. 

Koordinace øe�ení ÚP Sobotka byla provedena s vydanými èi rozpracovanými územními plány okolních 
obcí. Pøi koordinaci jevù na hranici øe�eného území byl upøednostòován stav tìchto jednotlivých jevù 
podle územnì analytických podkladù, aktualizovaných v prosinci 2012, poskytovaných úøadem 
územního plánování.  

Pøi koordinaci územnì plánovací dokumentace bylo vyu�ito i územnì analytických podkladù, které jsou 
poskytovány pro zpracování územních plánù Mìstským úøadem Jièín. Souèasnì je øe�ení ÚP Sobotka 
koordinováno se zámìry Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 
 
 
 

12. VYHODNOCENÍ SPLNÌNÍ PO�ADAVKÙ ZADÁNÍ A POKYNÙ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

 

12.1. VYHODNOCENÍ SPLNÌNÍ PO�ADAVKÙ ZADÁNÍ 

Pøedmìtem øe�ení ÚP Sobotka je komplexní urbanistický návrh øe�ení rozvoje území mìsta. Zadání 
ÚP Sobotka je respektováno. Územní plán respektuje stanoviska k zadání tak, jak byla 
uplatnìna dotèenými orgány státní správy. Zámìry ÚP Sobotka respektují po�adavky na ochranu 
pøírody a krajiny, �ivotního prostøedí, na kvalitu dopravy, dopravní obsluhy a technické infrastruktury, na 
ochranu památek a ostatních dochovaných staveb a cenných stavebních souborù a jejich urbanistické 
struktury. Øe�ení ÚP Sobotka respektuje po�adavky, vyplývající ze schváleného zadání v následujících 
bodech: 

a) ÚP Sobotka respektuje zásady Politiky územního rozvoje Èeské republiky a po�adavky vyplývající 
ze ZÚR KHK, 

b) respektuje po�adavky, vyplývající z ÚAP obce s roz�íøenou pùsobností, pøedstavované zejména 
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limity vyu�ití území, 

c) jsou zohlednìné po�adavky na rozvoj území mìsta, zejména pro bydlení, rekreaci, obèanské 
vybavení, výrobu a technickou infrastrukturu, 

d) ÚP èlení území mìsta na plochy s rozdílným zpùsobem vyu�ití, je preferována smí�ená obytná 
funkce pøi zachování pùvodní urbanistické koncepce a koncepce uspoøádání krajiny. Na vybraných 
plochách bude koncepce rozvoje usmìròována zpracováním územních studií,    

e) je respektována dosavadní koncepce dopravy a technické infrastruktury. Je øe�en návrh dopravní a 
technické infrastruktury, vyvolaný pøedpokládaným rozvojem obce,  

f) jsou respektovány a chránìny pøírodní a kulturní hodnoty území, plochy a koridory regionálního a 
lokálního ÚSES, území CHKO, zájmy památkové péèe a památky na území mìsta, 

g) do øe�ení ÚP Sobotka jsou zahrnuté veøejnì prospì�né stavby  s mo�ností vyvlastnìní èi uplatnìní 
pøedkupního práva pro stavbu dopravní infrastruktury pøelo�ky silnice II/281, pøelo�ky silnice III/27931  
a øe�ení køi�ovatky silnic I/16 a III/166a, dále jsou zahrnuté do øe�ení veøejnì prospì�ná opatøení pro 
stabilizaci ploch ÚSES regionálního významu ve správním území mìsta, 

h) jsou øe�ené po�adavky ochrany veøejného zdraví, civilní ochrany a bezpeènosti státu a po�adavky 
na ochranu pøed rizikovými pøírodními jevy, 

i) jsou øe�ené hlavní støety zájmù a problémù v území � øe�ení dopravy, odkanalizování okrajových 
èástí mìsta i zástavby v jednotlivých katastrech vèetnì likvidace odpadních vod, problematika ochrany 
zemìdìlského pùdního fondu, øe�ení ochrany zájmù památkové péèe, návrh zastavitelných ploch na 
vhodných plochách, 

j) v souladu s po�adavky Politiky územního rozvoje ÈR jsou územním plánem øe�ené plochy 
s rozdílným zpùsobem vyu�ití pro bydlení, obèanské vybavení, sportovní vybavenost, výrobu a 
skladování a technickou infrastrukturu, vèetnì odkanalizování obce a likvidace odpadních vod, 

k) pro navr�ené plochy pro rozvoj obytné funkce území je do ÚP zakotven po�adavek na zpracování 
územních studií, které provìøí øe�ení urbanistické koncepce, 

l) není uplatnìn po�adavek na zpracování regulaèního plánu, 

m) øe�ení ÚP Sobotka nemá z hlediska ochrany pøírody a krajiny významný vliv na evropsky významné 
lokality a ptaèí oblasti soustavy Natura 2000. Z hlediska posuzování vlivù na �ivotní prostøedí vydal 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje stanovisko, ze kterého vyplývá nutnost posoudit ÚP Sobotka 
z hlediska vlivù na �ivotní prostøedí, 

n) nebylo po�adováno øe�ení ÚP ve variantách, z tohoto dùvodu nebyl zpracován koncept ÚP Sobotka, 

o) ÚP Sobotka je zpracován v po�adovaném rozsahu grafických a textových pøíloh. 

Zadání ÚP Sobotka neobsahovalo po�adavek na zpracování konceptu. Øe�ení ÚP Sobotka nebylo 
zpracováno ve variantách. 
 

12.2. VÝÈET PODSTATNÝCH ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTKA NA ZÁKLADÌ VEØEJNÉHO 
PROJEDNÁNÍ DLE § 52 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

- v kapitole 1. je upraveno datum vymezení zastavìného území k 31.12.2015, 

- v èásti 3.2. jsou u plochy Z15 upøesnìné podmínky zahájení výstavby v souvislosti s likvidací 
odpadních vod,  

- v èásti 3.2. v textu plochy Z21 (VS)  a ve výkresové èásti je zmìnìna výmìra plochy v souvislosti s 
vymezením plochy Z49 (VZ), 

- v èásti 3.2. jsou novì doplnìné údaje o plochách Z48 (SV), Z49 (VZ), Z50 (SV) a Z51 (SV) v 
souvislosti s novì vymezenými tìmito zastavitelnými plochami ve výkresové èásti, 

- v èásti 3.4. je zvìt�ena výmìra plochy K6 (ZO) v souvislosti s roz�íøením této plochy zelenì 
ochranné a izolaèní ve výkresové èásti, 

- v èásti 3.4. jsou novì doplnìné údaje o plochách zmìn  v krajinì K8 (ZO), K9 (ZO), K10 (ZO) a K11 
(ZO) v souvislosti s novì vymezenými tìmito plochami ve výkresové èásti, 

- v èásti 5.1. jsou doplnìné zásady ochrany krajinného rázu,  

- v èástech 6.19., 6.20., 6.24., 6.25., 6.27. a 6.28. jsou upøesnìné regulativy podmínek 
nepøípustného vyu�ití území,  
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- na základì Aktualizace è. 1 Politiky územního rozvoje ÈR  je z øe�ení ÚP Sobotka vypu�tìn koridor 
R1 územní rezervy pro rychlostní komunikaci R35, v ZÚR evidovaný pod oznaèením DS1r,  

- koncepce zásobování pitnou vodou je roz�íøena o mo�nost napojení na Kopidlnský skupinový 
vodovod, v souvislosti s tím je ve výkresové èásti vymezen koridor vodovodu vèetnì napojení 
Lavice a Zajakur. 

 
 
12.3. VÝÈET ÚPRAV PROVEDENÝCH NA ZÁKLADÌ VYHODNOCENÍ OPAKOVANÉHO 
VEØEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

- textová èást ÚP Sobotka byla upøesnìna v souladu s vyhodnocením prùbìhu opakovaného 
veøejného projednání návrhu Územního plánu Sobotka,  

- ve výkresové èásti è. 7 Koordinaèní výkres odùvodnìní územního plánu byla provedena 
aktualizace zákresu hlavních odvodòovacích zaøízení.  

 

 

13. VÝÈET ZÁLE�ITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ØE�ENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§43 odst. 1 
stavebního zákona), S ODÙVODNÌNÍM POTØEBY JEJICH 
VYMEZENÍ  

 

ÚP Sobotka neobsahuje øe�ení, která by nebyla obsa�ena v ZÚR Královéhradeckého kraje. 
 

 

 

14. VYHODNOCENÍ PØEDPOKLÁDANÝCH DÙSLEDKÙ 
NAVRHOVANÉHO ØE�ENÍ NA ZEMÌDÌLSKÝ PÙDNÍ FOND A 
POZEMKY URÈENÉ K PLNÌNÍ FUNKCE LESA 

 

Ochrana zemìdìlského pùdního fondu 

Na území mìsta Sobotky probíhá hospodaøení na zemìdìlské pùdì zejména na orné pùdì a trvale 
zatravnìných pozemcích. V ÚP jsou pøednostnì navr�eny pro stavební vyu�ití proluky a pozemky 
navazující na stávající zástavbu. Zdùvodnìní územního plánu obsahuje tabulkovou i grafickou pøílohu 
ZPF ve které jsou zábory pùdy vyhodnoceny. V grafické pøíloze ZPF jsou vyznaèeny tøídy ochrany ZPF 
dle BPEJ. Ke stavebnímu vyu�ití je navr�ena i nezemìdìlská pùda. V ÚP je navr�eno z hlediska 
ochrany ZPF nejvhodnìj�í øe�ení.  
 
V zájmovém území ÚP Sobotka (v k.ú. Staòkova Lhota, k.ú. Kdanice, k.ú. Lavice) jsou evidovány 
následující stavby vodních dìl - hlavní odvodòovací zaøízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v pøíslu�nosti 
hospodaøit Státního pozemkového úøadu (SPÚ): 
 

· �Otevøený kanál� - otevøený kanál v délce 0,490 km, v ÈHP 1-05-02-024/0, ID 1060000305-
11201000, z roku 1978 (oznaèení v situaci è.1 � HOZ 1), v k. ú. Lavice, 

· �HMZ D� - otevøený kanál v délce 0,640 km, v ÈHP 1-05-02-083/0, ID 1060000315-11201000, 
z roku 1932 (oznaèení v situaci è.2 � HOZ 2), v k. ú. Staòkova Lhota, 

· �HMZ B� - otevøený kanál v délce 1,030 km, v ÈHP 1-05-02-083/0, ID 1060000312-11201000, 
z roku 1932 (oznaèení v situaci è.3 � HOZ 3), v k. ú. Kdanice. 

 
Tyto stavby vodních dìl HOZ jsou v majetku státu a pøíslu�nosti hospodaøit SPÚ v souladu s § 56 odst. 
6 zákona è. 254/2001 Sb., o vodách, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a § 4 odst. 2 zákona è. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úøadu a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní pozdìj�ích 
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pøedpisù. Po�aduje se tyto stavby respektovat a zachovat jejich funkènost. 
 
Z hlediska umo�nìní výkonu správy a údr�by je nutné zachovat podél otevøených HOZ 6 m 
oboustranný manipulaèní pruh. Do HOZ nebudou vypou�tìny �ádné odpadní ani de��ové vody. 
 
V pøípadì provádìní výsadeb okolo HOZ pøipou�tí se výsadba pouze po jedné stranì ve vzdálenosti 1 
m od bøehové hrany. Na uvedených vodních dílech HOZ je zaji��ována bì�ná údr�ba, napø. odstranìní 
splavené ornice, seèení porostù a odstraòování náletù døevin z prùtoèného profilu HOZ.  
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Souhrnný pøehled o struktuøe pùdního fondu na lokalitách navr�eného urbanistického øe�ení 

Loka

-lita 

urb. 

øe�. è. 

Funkèní 
vyu�ití 
øe�ené lok. 

Katastr. 

území 
Úhrn výmìry v ha Výmìra zem. pùdy v øe�. lok. dle kultur 

Výmìra 
nezemìdìl. 
pozemkù 
v øe�ené 
lokalitì 

v ha 

Poznámka 

   

Celk. 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

BPEJ 
Tøída 
ochra-

ny 

Druh 

pozemku 
! 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

  

Zábory ZPF � ÚP  Sobotka                         
              

Z1a DS Sobotka 3,250   0 3,250 5.10.10   1 Orná pùda 0,362   0 0,362   

      5.10.00   1 Orná pùda 2,888   0 2,888   

              

Z1b DS Sobotka 3,139   0 3,139 5.10.10   1 Orná pùda 2,539   0 2,539   

      5.10.00   1 Orná pùda 0,600   0 0,600   

              

Z1c DS Sobotka 2,713   0 2,713 5.10.10   1 Orná pùda 2,700   0 2,700   

      5.10.00   1 Orná pùda 0,013   0 0,013   

              

Z2 DS Sobotka 1,900   0 1,900 5.10.10   1 Orná pùda 1,900   0 1,900   

              

Z3 DS Sobotka 0,478   0 0,478 5.10.10   1 Orná pùda 0,478   0 0,478   

              

Z4 BH Sobotka 1,600 1,600    0 5.10.10   1 TTP 1,600 1,600   0   

              

Z5 BI Sobotka 3,400   0 3,400 5.10.10   1 Orná pùda 3,400   0 3,400   

              

Z6 BI Sobotka 0,800   0 0,800 5.10.10   1 Orná pùda 0,800   0 0,800   

              

Z7 BI Sobotka 0,580   0 0,580 5.10.10   1 Orná pùda 0,580   0 0,580   

              

Z8 BI Sobotka 0,220   0 0,220 5.10.10   1 Orná pùda 0,220   0 0,220   

              

Z9 BI Sobotka 0,660   0 0,660 5.11.10   1 Orná pùda 0,550   0 0,550   

      nezemìdìl.       0,110  

              

Z10 OM Sobotka 0,119   0 0,119 5.10.10   1 TTP 0,119   0 0,119   

              

Z11 OS Sobotka 0,930   0 0,930 5.10.10   1 TTP 0,930   0 0,930   

              

Z12 Zru�eno             

              

Z13 OS Sobotka 5,010   0 5,010 5.11.10   1 TTP 5,010   0 5,010   

              

Z14 zru�eno             

              

Z15 SV Èálovice 1,210   0 1,210 5.10.10   1 TTP 1,210   0 1,210   

              

Z16 zru�eno             

              

              

Z17 SV Èálovice 0,070   0 0,070 5.10.10   1 TTP 0,070   0 0,070   

              

Z18 SV Èálovice 0,721   0 0,721 5.10.10   1 Orná pùda 0,080   0 0,080   

      5.10.10   1 TTP 0,641   0 0,641   

              

Z19 zru�eno             

              

Z20 BI Staòkova Lh. 3,200   0 3,200 5.10.10   1 Orná pùda 3,180   0 3,180   

      5.52.51   4 Orná pùda 0,020   0 0,020   

              

Z21 VS Staòkova Lh. 1,145 1,145   0 5.14.00   1 Orná pùda 0,465 0,465   0   

      5.14.10   2 Orná pùda 0,680 0,680   0   

              

Z22 SV Stéblovice 0,070   0 0,070 5.23.10   4 Orná pùda 0,070   0 0,070   

Z23 zru�eno             

Z24 BI Sobotka 0,580   0 0,580 5.10.10   1 Orná pùda 0,580   0 0,580   
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Souhrnný pøehled o struktuøe pùdního fondu na lokalitách navr�eného urbanistického øe�ení 

Loka

-lita 

urb. 

øe�. è. 

Funkèní 
vyu�ití 
øe�ené lok. 

Katastr. 

území 
Úhrn výmìry v ha Výmìra zem. pùdy v øe�. lok. dle kultur 

Výmìra 
nezemìdìl. 
pozemkù 

v øe�ené 
lokalitì 

v ha 

Poznámka 

   

Celk. 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

BPEJ 
Tøída 
ochra-

ny 

Druh 

pozemku 
! 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

  

Zábory ZPF � ÚP  Sobotka                           
Z25 SV Stéblovice 0,129   0 0,129 5.10.10   1 Orná pùda 0,129   0 0,129   

              

Z26 zru�eno             

Z27 zru�eno             

              

Z28 SV Kdanice 0,180   0 0,180 5.53.03   4 Orná pùda 0,180   0 0,180   

              

Z29 SV Kdanice 0,160   0 0,160 5.58.00   1 Orná pùda 0,160   0 0,160   

              

Z30 zru�eno             

              

Z31 SV Kdanice 0,280   0 0,280 5.58.00   1 TTP 0,260   0 0,260   

      5.51.11   4 TTP 0,020   0 0,020   

              

Z32 SV Kdanice 0,420   0 0,420 5.68.11   5 TTP 0,100   0 0,100   

      5.51.11   4 TTP 0,320   0 0,320   

              

Z33 ZS Kdanice           ZS-bez záboru 

              

              

Z34 SV Staòkova Lh. 0,430 0,130 0,300 5.14.10   2 TTP 0,430 0,130 0,300   

              

Z35 SV Spy�ova 0,340   0 0,340 5.42.00   1 Orná pùda 0,322   0 0,322   

      nezemìdìl.       0,018  

              

Z36 SV Èálovice 0,349   0 0,349 5.10.10   1 Orná pùda 0,349   0 0,349   

              

Z37 SV Stéblovice 0,261 0,261    0 5.11.10   1 TTP 0,261 0,261   0   

              

Z38 zru�eno             

              

              

Z39 SV Lavice 0,200   0 0,200 5.11.10   1 TTP 0,200   0 0,200   

              

Z40 DS Sobotka 0,320   0 0,320 5.11.10   1 Orná pùda 0,320   0 0,320   

              

Z41 DS Sobotka 1,570   0 1,570 5.11.10   1 Orná pùda 0,100   0 0,100   

      5.14.00   1 Orná pùda 0,330   0 0,330   

      5.10.10   1 Orná pùda 0,460   0 0,460   

      5.15.40   3 Orná pùda 0,420   0 0,420   

      5.08.40   3 Orná pùda 0,260   0 0,260   

              

Z42 VS Sobotka 2,125   0 2,125 5.51.13   5 TTP 1,268   0 1,268   

      5.51.13   5 Orná pùda 0,857   0 0,857   

              

Z43 DS Sobotka 0,050 0,050   0 5.10.00   1 TTP 0,050 0,050   0   

              

Z44 BI Staòkova Lh. 3,260   0 3,260 5.10.10   1 Orná pùda 2,900   0 2,900   

      5.43.10   2 TTP 0,360   0 0,360   

              

Z45 DS Sobotka  0,030 0,030   0 5.10.10   1 TTP 0,030 0,030   0   

              

Z46 BI Sobotka 0,372   0 0,372 5.10.10   1 TTP 0,372   0 0,372   

              

Z47 OS Sobotka 1,363   0 1,363 5.10.10   1 TTP 1,363   0 1,363   

              

Z48 SV Spy�ova 0,170 0,170    0 5.10.10   1 TTP 0,170 0,170    0   
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Souhrnný pøehled o struktuøe pùdního fondu na lokalitách navr�eného urbanistického øe�ení 

Loka

-lita 

urb. 

øe�. è. 

Funkèní 
vyu�ití 
øe�ené lok. 

Katastr. 

území 
Úhrn výmìry v ha Výmìra zem. pùdy v øe�. lok. dle kultur 

Výmìra 
nezemìdìl. 
pozemkù 
v øe�ené 
lokalitì 

v ha 

Poznámka 

   

Celk. 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

BPEJ 
Tøída 
ochra-

ny 

Druh 

pozemku 
! 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

  

Zábory ZPF � ÚP  Sobotka                           
Z49 VZ Staòkova Lh. 0,264 0,264   0 5.14.00   1 Orná pùda 0,264 0,264   0   

              

Z50 SV Stéblovice 0,122 0,122    0 5.23.10   4 TTP 0,083 0,083   0   

      5.11.10   1 TTP 0,039 0,039   0   

              

Z51 SV Stéblovice 0,119 0,119    0 5.23.10   4 TTP 0,059 0,059   0   

      nezemìdìl.      0,060  

              

              

 Cyklo a Kdanice 0,021   0 0,021 5.68.11   5 Orná pùda 0,021   0 0,021   

 pì�í trasa Spy�ova 0,340   0 0,340 5.68.11   5 Orná pùda 0,250   0 0,250   

      5.52.51   4 Orná pùda 0,070   0 0,070   

            0,020 PUPFL - les 

  Lavice 0,150   0 0,150 5.52.51   4 Orná pùda 0,070   0 0,070   

      5.23.10   4 Orná pùda 0,080   0 0,080   

              

              

 Plochy pøestavby:            

              

P1 DS Sobotka 1,030 0,930   0,100 5.10.10   1 Orná pùda 0,100   0 0,100   

      nezemìdìl.       0,930  

              

P2 DS Sobotka 1,800   0 1,800 5.11.00   1 Orná pùda 0,050   0 0,050   

      5.14.00   1 Orná pùda 0,070   0 0,070   

      5.08.40   3 Orná pùda 0,100   0 0,100   

      5.11.10   1 Orná pùda 0,100   0 0,100   

      nezemìdìl.       1,480  

              

 Plochy  zmìn v            

  krajinì:            

              

K1 W Sobotka 6,560   0 6,560 5.64.01   1 Orná pùda 4,200   0 4,200   

      5.11.10   1 Orná pùda 2,360   0 2,360   

              

K2 W Sobotka 0,498   0 0,498 nezemìdìl.      0,498  

              

K3 NSpzv Sobotka           0,28 ha bez   

             odnìtí ze ZPF 

K4 zru�eno             

              

K5 zru�eno             

              

K6 ZO Spy�ova 4,140   0 4,140 5.10.10   1 Orná pùda 3,920   0 3,920   

      5.68.11   5 Orná pùda 0,220   0 0,220   

 ZO Sobotka 2,840   0 2,840 5.10.10   1 Orná pùda 1,100   0 1,100   

      5.10.00   1 Orná pùda 1,740   0 1,740   

              

K7 ZO Sobotka 0,990   0 0,990 5.10.00   1 Orná pùda 0,670   0 0,670   

      5.68.11   5 Orná pùda 0,320   0 0,320   

  Spy�ova 0,060   0 0,060 5.68.11   5 Orná pùda 0,060   0 0,060   

              

K8 ZO Staòkova Lh. 3,520   0 3,520 5.42.10   2 Orná pùda 2,340   0 2,340   

      5.52.51   4 Orná pùda 1,180   0 1,180   

              

K9 ZO Spy�ova 0,670   0 0,670 5.42.00   1 Orná pùda 0,507   0 0,507   

      5.68.11   5 Orná pùda 0,163   0 0,163   
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Souhrnný pøehled o struktuøe pùdního fondu na lokalitách navr�eného urbanistického øe�ení 

Loka

-lita 

urb. 

øe�. è. 

Funkèní 
vyu�ití 
øe�ené lok. 

Katastr. 

území 
Úhrn výmìry v ha Výmìra zem. pùdy v øe�. lok. dle kultur 

Výmìra 
nezemìdìl. 
pozemkù 
v øe�ené 
lokalitì 

v ha 

Poznámka 

   

Celk. 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

BPEJ 
Tøída 
ochra-

ny 

Druh 

pozemku 
! 

V 

zast. 

èásti 
obce 

Mimo 

zast. 

èást 
obce 

  

Zábory ZPF � ÚP  Sobotka :                         
K10 ZO Spy�ova 0,553   0 0,553 5.42.00   1 Orná pùda 0,362   0 0,362   

      5.68.11   5 Orná pùda 0,191   0 0,191   

              

K11 ZO Spy�ova 0,510   0 0,510 5.11.10   1 Orná pùda 0,120   0 0,120   

      5.68.11   5 Orná pùda 0,390   0 0,390   

              

              

              

              

 Celkem  67,991 4,821 63,170    64,875 3,831 61,044 3,116  

              

Pozn.: 

- výmìry ploch jsou uvedeny v hektarech 

- znaèení lokalit navazuje na znaèení lokalit v tabulkové a grafické èásti ÚP Sobotka 

- ZÚ = zastavìné území 
- BI = funkèní plocha �Plochy bydlení � v rodinných domech, mìstské a pøímìstské� 
- SV = funkèní plocha �Plochy smí�ené obytné - venkovské� 
- OS = funkèní plocha �Plochy obèanského vybavení � tìlovýchovná a sportovní zaøízení� 
- DS = funkèní plocha �Plochy dopravní infrastruktury - silnièní� 
- OM = funkèní plocha �Plochy obèanského vybavení � komerèní zaøízení malá a støední� 
- VS = funkèní plocha �Plochy smí�ené výrobní� 
- DZ = funkèní plocha �Plochy dopravní infrastruktury - �eleznièní� 
- ZO = funkèní plocha �Plochy zelenì - zeleò ochranná a izolaèní� 
 
ÚP Sobotka navrhuje zmìny funkèního vyu�ití území na celkové výmìøe 67,991 ha, z toho 
zemìdìlské pùdy je 64,875 ha.  

Ochrana pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa 

Zábor lesního pozemku pro jiné funkèní vyu�ití je navrhován pro potøebu pì�í a cyklistické trasy na k.ú. 
Spy�ova o výmìøe 0,020 ha.  
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15.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODÙVODNÌNÍ 
 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNÌNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A 

JEJICH ODÙVODNÌNÍ 

 

1. rozhodnutí o námitkách uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona a jejich 
odùvodnìní - veøejné projednání 

2. rozhodnutí o námitkách uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona a jejich 
odùvodnìní - opakované veøejné projednání 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. 1.  Rozhodnutí o námitkách uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona a 
jejich odùvodnìní - veøejné projednání 
 

è.j.:                                                                                                                     V Sobotce dne    .   . 2017 

 

 

Zastupitelstvo mìsta Sobotka 

 
jako vìcnì a místnì pøíslu�ný orgán dle § 172 odst. 5 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád (v platném 
znìní) na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta Sobotka o poøízení územního plánu Sobotka (ÚP 
Sobotka) ze dne 26.4.2007 

 

vydává 

 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání  
dle ustanovení §52 stavebního zákona 

 

zastupitelstvo mìsta Sobotka 

 

 

I. Vyhovuje 

 

námitkám ní�e uvedených osob / ozn. pod body 1), 2) uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka 
pøi veøejném projednání: 
 

1) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 7.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Jan Bartoò, Zahradní 536, Sobotka 50743 � ve vìci (znìní námitky): 
Vzná�ím námitku proti územnímu plánu. 
�ádám o zmìnu kategorie z N. Z. na kategorii zahrada. Jedná se o pozemek katastrální èíslo: 407/3� 
jeho� jsem vlastníkem. 
V souladu se stavebním zákonem chci mít mo�nost umístit na pozemek drobnou stavbu urèenou po 
odpoèinek, chov drobného zvíøectva nebo vèel. Neznám �ádný dùvod, proè byste mojí �ádost nemohli 
kladnì vyøídit. 
Námitku vzná�ím ve lhùtì sedmi dnù od veøejného projednávání ze dne 2. 7. 2014. 
 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Dle Katastru nemovitostí je pozemek parc.è. 407/3 veden jako zahrada. Majitel pozemku parc.è. 407/3 
ho navrhuje vymezit jako plochu �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS)�, její� hlavním 
vyu�itím jsou �louky, zahrady, sady, trvale zatravnìné plochy, pastviny�, pøípustným vyu�itím je 
�zemìdìlské obhospodaøování trvale travních ploch pravidelným kosením, zámìry neuvedené se budou 
posuzovat podle sluèitelnosti s hlavním vyu�itím�. 
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OBRÁZEK 1: VÝØEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU NÁVRHU ÚP SOBOTKA 

 

 

 
 

 
OBRÁZEK 2: Letecký snímek dotèeného území s èervenì vyznaèeným dotèeným pozemkem 

 

Námitce se vyhoví, bude provìøena mo�nost mo�nost zahrnout pozemek parc.è. 407/3 (a s ohledem na 

urbanistickou strukturu místa i sousední pozemky parc.è. 407/2 a 407/4) v k.ú. Sobotka dle skuteèného 
stavu do zastavìného území do plochy �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS). 
 

 

2) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 8.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Karel Král, Zahradní 469, Sobotka 507 43 � ve vìci (znìní námitky): 
Pøipomínka k novému návrhu ÚP Sobotka 

Pøipomínka è. 1 

Vá�ení, 
Po veøejném projednání k novému ÚP Sobotka ze dne 2.7.2014, bych chtìl vznést pøipomínku èi 
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námitku. 
Jako� to vlastník pozemku v KÚ Spy�ová (okr. Jièín) 752100 p.è. 49/4 o rozloze 3151 m. by podle 

nového návrhu i z døívìj�ích ÚP tato parcela je a i nadále by mìla být vedena jako zeleò soukromá 
(zahrada). Po dotazu na zástupce poøizovatele pøi veøejném projednávání mi bylo sdìleno, �e pøi 
navrhovaném stavu by ne�lo na zmínìném pozemku v budoucnu si postavit rodinný domek (samozøejmì, 
�e by to byl domek, který by zapadal do stávající zástavby). Proto mì pøekvapilo toto zji�tìní, potom co 

jsem cca 4-5 roky kdy mì pracovnice na místním stavebním úøadì Sobotka uji��ovala, �e na tomto 
pozemku není problém stavìt, proto�e se toto p.è.  nachází v zástavbovém území obce. 
Proto tímto �ádám zda by bylo mo�né tento pozemek p.è. 49/4, KÚ 752100 v novém návrhu ÚP zmìnit 
ze stávající ZS na SV-plochu smí�enou obytnou venkovskou pro mo�nost výstavby do budoucna 
rodinného domku a tím podporu venkova a to pøíchodem nových obyvatel. 
Dìkuji za kladné vyøízení a vyrozumìní této pøipomínky. 
 

 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Podal vlastník pozemku dotèeného návrhem øe�ení, proto bylo vyhodnoceno jako námitka. 
Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydal Mìstský úøad Jièín, Odbor �ivotního prostøedí 
následující stanovisko: 
�Obecnì jsou nesprávnì zaøazeny do zastavitelného území v�echny pozemky a zahrady, které se 
nacházejí uvnitø obcí. Toto je konfliktní pøedev�ím v územích malých obcí, kde je nyní velmi øídký 
charakter zástavby a mo�nost zastavìni velkých ploch, které jsou nyní vedeny jako zahrady, trvalé 
travní porosty apod. Situace jaká je zakreslena nyní v pøedlo�eném dokumentu umo�òuje zastavìt velké 
výmìry zelených ploch bez omezení a vzniká nerovnováha mezi poètem stávajících objektù v obci a 
mo�ností vystavìt dal�í. Po�adujeme proto opravit tento stav a do zastavitelných ploch zakreslit pouze 
zpevnìné a nyní zastavìné plochy.� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBR. 1: VÝØEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU NÁVRHU ÚP SOBOTKA PØEDLO�ENÝ KE SPOLEÈNÉMU JEDNÁNÍ 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBR. 2: VÝØEZ Z HLAVNÍHO VÝKRESU NÁVRHU ÚP SOBOTKA PØEDLO�ENÝ K VEØEJNÉMU PROJEDNÁNÍ 
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Na základì tohoto stanoviska urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a 
pokyn na úpravu byl následující: �Vyhodnotit (rozli�it) jednotlivé plochy v zastavìném území, které 
nejsou vhodné k zastavìní. Pøi tomto vyhodnocení vyu�ít po�adavky vyplývající z novelizovaného 
znìní stavebního zákona.�. Projektantem byl následnì pozemek vyhodnocen jako plocha ZS � zeleò 
soukromá a vyhrazená.  
Námitce se vyhoví, bude provìøena mo�nost vymezit èást pozemku parc.è. 49/4  pro výstavbu jednoho 
rodinného domu, tzn. jako zastavitelnou plochu SV � plochy smí�ené obytné � venkovské. 
 
 

 

II. Vyhovuje s podmínkami 
 

námitkám ní�e uvedených osob / ozn. pod body 3), 4) uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka 

pøi veøejném projednání: 
 

3) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 9.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Jana Jare�ová, Nerudova 1210, Kostelec nad Orlicí 517 41 � ve vìci (znìní námitky): 
Vìc. Uplatnìní námitek proti návrhu územního plánu Sobotka 

Jsem vlastnicí pozemkové parcely è. 327/1 v k.ú. Stéblovice (viz výpis z KN, LV 974). Pozemek è. 327/1 

je dle návrhu územního plánu Sobotka, který byl pøedmìtem veøejného projednání dne 2.7.2014, 
zaøazen do plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená�, aèkoliv v návrhu ÚP 2012, který 
byl a dosud je zveøejnìn na úøední desce MìÚ Sobotka, se tento pozemek nacházel v plo�e SV � �plochy 
smí�ené obytné venkovské�. S tímto stavem jsem byla srozumìna a souhlasila jsem s ním, nemìla jsem 
tudí� dùvod uplatòovat nìjaké po�adavky èi námitky. Nevím, kdy a proè k pozdìj�í pro mì 
nepochopitelné zmìnì zaøazení pozemku do�lo, nebyla jsem s ní seznámena a nemìla jsem mo�nost se k 
ní døíve vyjádøit. Uplatòuji tímto øádnì a vèas námitku proti zaøazení pozemkové parcely è. 327/1 v k. ú. 
Stéblovice do funkèní plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená� a po�aduji, aby byl 
tento pozemek zaøazen do plochy zmìn SV - �plochy smí�ené obytné - venkovské�, obdobnì jako tomu 
je u pozemku 323/1 (lokalita Z 37) nebo u pozemku 353/16 (lokalita Z 22). 

Odùvodnìní: Pozemek 327/1 v k.ú. Stéblovice� je a v�dy byl souèástí zastavìného území (intravilánu) 
obce Stéblovice. Poøídila jsem si tento pozemek proto, �e mám zámìr pou�ít tento pozemek pro výstavbu 
men�ího venkovského rodinného domu, abych se tak mohla na stáøí vrátit do místa svého rodi�tì. 
Pozemek je k tomuto úèelu velmi vhodný, nebo� se nachází mezi stávající zástavbou obytných domù, je v 
zastavìném území, umo�òuje pøímé pøipojení na pøilehlou pozemní komunikaci, sítì atd.. Za stávajícího 
stavu, kdy pro Stéblovice není vydán územní plán, by tento zámìr byl pøípustný, av�ak zaøazení 
pozemku do ploch ZS by mùj zámìr zcela znemo�nilo, pozemek pro mì naprosto znehodnotilo a 
nepøimìøenì omezilo moje vlastnická práva. 

Z vý�e uvedených dùvodù uplatòuji tímto námitku proti zaøazení pozemkové parcely è. 327/1 v k ú. 
Stéblovice do plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená� a po�aduji, aby byl tento 
pozemek zaøazen do plochy zmìn SV - �plochy smí�ené obytné - venkovské�. 
 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
V návrhu ÚP Sobotka pøedlo�enému ke spoleènému jednání byl pozemek parc.è. 327/1 vymezen jako 
souèást �plochy smí�ené obytné � venkovské� (SV) � stav. 
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Obrázek 1: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený ke spoleènému jednání 
 

a) Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydal Mìstský úøad Jièín, Odbor �ivotního prostøedí 
následující stanovisko: 
�Obecnì jsou nesprávnì zaøazeny do zastavitelného území v�echny pozemky a zahrady, které se 
nacházejí uvnitø obcí. Toto je konfliktní pøedev�ím v územích malých obcí, kde je nyní velmi øídký 
charakter zástavby a mo�nost zastavìni velkých ploch, které jsou nyní vedeny jako zahrady, trvalé 
travní porosty apod. Situace jaká je zakreslena nyní v pøedlo�eném dokumentu umo�òuje zastavìt velké 
výmìry zelených ploch bez omezení a vzniká nerovnováha mezi poètem stávajících objektù v obci a 
mo�ností vystavìt dal�í. Po�adujeme proto opravit tento stav a do zastavitelných ploch zakreslit pouze 
zpevnìné a nyní zastavìné plochy.� 

Na základì této pøipomínky urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a pokyn 
na úpravu byl následující: �Vyhodnotit (rozli�it) jednotlivé plochy v zastavìném území, které nejsou 
vhodné k zastavìní. Pøi tomto vyhodnocení vyu�ít po�adavky vyplývající z novelizovaného znìní 
stavebního zákona.� 

 

b) Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydala Správa CHKO Èeský ráj následující 
stanovisko: 

Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zaøazení nìkterých pozemkù v k.ú. Stéblovice a Èálovice do ploch s 

funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS). Stávající plochy zahrad jsou 
vymezeny jako souèást zastavìného území, co� umo�òuje jejich zastavìní napøíklad rodinnými domy. 
Takovýto rozvoj zástavby by mìl za následek zmìnu sídelní struktury, pøedev�ím zmìnu podílu 
zastavìných a nezastavìných ploch. Estetická hodnota kulturnì - historické charakteristiky krajinného 
rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust. § 12 zákona. Na okrajích vesnic jsou 
smìrem do krajiny �ádoucí tradièní typy velkých ovocných zahrad, které umo�òují dobré zapojení sídel 
do krajiny. Pøípadným zastavìním ploch zahrad, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování 
pozemkù, a tím by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi poslání oblasti 
zaøazeno zachování typického charakteru krajiny za souèasného rozvíjeni ekologicky optimálního 
systému u�íváni krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Jedná se o následující pozemky: 
- k. ú. Èálovice p. p. è. 3, 4, 5/2, 22/2, 7, 22/1, 13, 10, 59/9, 59/11, 59/13, 198/1, 5/1, 24/1, 28  

- k. ú Stéblovice p. p. è. 377/9, 377/10, 380/1, 329/1, 329/2, 327/1, 35512, 331/5, 331/2, 334/2, 338, 
339/1, 344/1, 341/2, 343/1, 320/2, 316/4, 310, 309, 278, 188/7, 171� 170/11, 275/4, 188/2, severní èást 
p. p. è. 353/31. 
Na základì vý�e uvedeného se urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a 
pokyn na úpravu byl následující: �Pozemky vìt�í ne� �limit stanovení rozmezí výmìry pro vymezování 
stavebních pozemkù� zaøadit do ploch s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a 
vyhrazená (ZS), pøípadnì stanovisko respektovat.�.  
 

Projektantem byl na základì spoleèného jednání o návrhu ÚP Sobotka pozemek parc.è. 327/1 
vyhodnocen jako plocha ZS � zeleò soukromá a vyhrazená. 
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Obrázek 2: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 

 
Urèený zastupitel rozhodl, �e se námitce vyhoví a bude provìøena mo�nost vymezit pozemek parc.è. 
327/1 v k.ú. Stéblovice pro výstavbu jednoho rodinného domu, tzn. jako zastavitelnou plochu SV 

�plochy smí�ené obytné � venkovské�. 
Na základì vý�e uvedeného byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách, který byl rozeslán dotèeným 
orgánùm a krajského úøadu k uplatnìní stanovisek.  
Dotèený orgán (dále DO), Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky (dále AOPK ÈR), 
Správa CHKO Èeský ráj, vydal na základì Návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení pøipomínek 
ze dne 16.3.2015 uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání dne 2.7.2014 nesouhlasné 
stanovisko s námitkami è. 6 a è. 7. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasila se zaøazením pozemku do 
ploch SV -  �plochy smí�ené obytné venkovské� a po�adovala zaøazení pozemkù do ploch ZS � �plochy 
zelenì � zeleò soukromá a vyhrazená�. 
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem následnì vyhodnotil stanoviska DO k zaslaným 
návrhùm rozhodnutí o námitkách a návrhùm vyhodnocení pøipomínek uplatnìných pøi projednání 
Návrhu ÚP Sobotka dle §52 stavebního zákona (pøi veøejném projednání). Mo�nosti øe�ení: zcela 
respektovat po�adavek dotèeného orgánu nebo za�ádat o zmìnu stanoviska, resp. vyvolat dohodovací 
jednání s dotèeným orgánem (AOPK ÈR, Správou CHKO Èeský ráj) a dohodnout podmínky, za jakých 
by pozemek dotèený námitkou mohl být vyu�it pro po�adovaný úèel. 
Na základì rozhodnutí urèeného zastupitele bylo poøizovatelem vyvoláno dohodovací jednání 
s dotèeným orgánem (AOPK ÈR, Správou CHKO Èeský ráj), na nìm� byly øe�eny podmínky, za 
jakých by uvedený pozemek mohl být vyu�it pro po�adovaný úèel. 
Na svolaném dohodovacím jednání byli pøítomni poøizovatel, urèený zastupitel a zástupce dotèeného 
orgánu, AOPK ÈR, Správy CHKO Èeský ráj. Dotèený orgán zdùraznil, �e se jedná o pozemek, který 
le�í ve tøetí zónì CHKO Èeský ráj. Upozornil na výjimeènost sídelního útvaru Stéblovice, dochovanou 
historickou sídelní strukturu, kterou je tøeba zachovat i do budoucna. Z hlediska ochrany krajinného 
rázu nutnost u takovéhoto sídla uplatòovat nejvy��í stupeò ochrany. Upozornil na mo�ná rizika dal�ího 
dìlení pozemkù a s tím spojeného ne�ádoucího pøíli�ného zahu��ování zástavby. Zdùraznil po�adavek 
umis�ování pouze rodinných domù venkovského charakteru, které budou vhodnì korespondovat 
s okolní venkovskou zástavbou.  
Na základì dohodovacího jednání, po zvá�ení v�ech okolností, �e se jedná o trvale �ijící obyvatele, o 

pozemky, které tvoøí místní stavební proluky, dotèený orgán pøistoupil na øe�ení, �e dotèený pozemek 
p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice, je mo�né vymezit jako plochu zastavitelnou a zaøadit do ploch s funkèním 
vyu�itím �plochy smí�ené obytné venkovské (SV)�, a to za následujících podmínek:  

- navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby  
- na pozemku p.p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba max. 1 rodinného domu èi 

rekreaèního objektu pøi zachování výmìry pozemku min. 1000 m
2
  

Vý�e zmínìná dohoda z dohadovacího jednání byla zapracována do vyhodnocení veøejného projednání 
Návrhu ÚP Sobotka dle ustanovení §53 odst. 1 stavebního zákona a celý elaborát s pokyny na úpravy 
byl pøedán zpracovateli. 
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4) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 9.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Zdenìk Ajchler, Malé námìstí 204, Sobotka 507 43 � ve vìci (znìní námitky): 
Vìc. Uplatnìní námitek proti návrhu územního plánu Sobotka 

Jsem vlastníkem pozemkové parcely è. 329/2 (zahrada) a stavební parcely è. 46/2 v k.ú. Stéblovice,  
s domem èp. 32 (viz výpis z KN, LV 627). Pozemek è. 329/2 je dle návrhu územního plánu Sobotka, 
který byl pøedmìtem veøejného projednání dne 2.7.2014, zaøazen do plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò 
soukromá a vyhrazená�, aèkoliv v návrhu ÚP 2012, který byl a dosud je zveøejnìn na úøední desce 
MìÚ Sobotka, se tento pozemek nacházel v plo�e SV - �plochy smí�ené obytné venkovské�. S tímto 
stavem jsem byl srozumìn a souhlasil jsem s ním, nemìl jsem tudí� dùvod uplatòovat nìjaké po�adavky 
èi námitky. Nevím, kdy a proè k této pro mì nepochopitelné zmìnì zaøazení pozemku do�lo, nebyl jsem s 
ní seznámen a nemìl jsem mo�nost se k ní døíve vyjádøit. Pokud je dùvodem pro toto zaøazení  
do plochy ZS pouze druh pozemku, evidovaný v katastru nemovitostí (zahrada), pak podle stejného 
�klíèe� by tedy musely být do plochy ZS zaøazeny i jiné pozemky, napø. è. 326, 327/2 èi 305, av�ak 
nejsou. Naopak je do stávajících ploch SV pøekvapivì zaøazena st.p.è. 110/2, kde se ale �ádná stavby 
nenacházejí a nikdy ani nenacházely, jde o zemìdìlskou pùdu (jde zøejmì o chybu v evidenci KN). 
Uplatòuji tímto øádnì a vèas námitku proti zaøazení pozemkové parcely è. 329/2 v k. ú. Stéblovice do 
plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená� a �ádám, aby byl tento pozemek zaøazen do 
plochy SV - �plochy smí�ené obytné - venkovské�, pøípadnì do plochy zmìn SV, obdobnì jako tomu je u 
pozemku 323/l (lokalita Z 37) nebo u pozemku 353/16 (lokalita Z 22).  

Odùvodnìni: Pozemek 329/2 je a v�dy byl nedílnou souèásti jednoho funkèního celku - zemìdìlské 
usedlosti s domem è.p. 32 na st.p.è. 46/2 a pøilehlými stavbami a zatravnìnými plochami, nále�ejícími k 
domu, vèetnì pozemku 329/2. Pozemek 329/2 není od svého okolí nijak fyzicky oddìlen ani opticky 

odli�en, a je oplocen spoleènì se st.p.è. 46/2. Rozdíl mezi pozemkem 329/2 a podstatnou èástí  
st.p.è. 46/2 je pouze v druhu pozemku evidovaném v katastru nemovitostí (zahrada) a je tudí� ryze 
formální. Pova�uji za nesmyslné takto bezdùvodnì èlenit a tøí�tit do rùzných funkèních ploch pozemky, 
které jsou v zastavìném území, nále�í jednomu vlastníku, jsou pod spoleèným oplocením, tvoøí spolu 
jednotný funkèní celek a byly takto vcelku u�ívány �od nepamìti�. Navíc mám zámìr poskytnout 
pozemek 329/2 vèetnì èásti st.p.è. 46/2 svému synovi pro výstavbu men�ího venkovského rodinného 
domu. Pozemek by byl k tomuto úèelu velmi vhodný, nebo� má pøimìøenou velikost, nachází se mezi 
stávající zástavbou podobných obytných domù, je v zastavìném území, umo�òuje pøímé pøipojení  
na pøilehlou místní komunikaci, sítì atd.. Za stávajícího stavu, kdy pro Stéblovice není vydán územní 
plán, by tento zámìr byl pøípustný, av�ak zaøazení pozemku do ploch ZS by mùj zámìr znemo�nilo, 
pozemek naprosto znehodnotilo a nepøimìøenì omezilo moje vlastnická práva.  
Z vý�e uvedených dùvodù uplatòuji tímto námitku proti zaøazení pozemkové parcely è. 329/2  
v k.ú. Stéblovice do plochy ZS - �plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená� a �ádám, aby byl tento 
pozemek zaøazen do plochy SV - �plochy smí�ené obytné - venkovské�. 
 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
V návrhu ÚP Sobotka pøedlo�enému ke spoleènému jednání byl pozemek parc.è. 329/2 vymezen jako 

souèást �plochy smí�ené obytné � venkovské� (SV) � stav. 
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Obrázek 1: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený ke spoleènému jednání 
 

a) Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydal Mìstský úøad Jièín, Odbor �ivotního prostøedí 
následující stanovisko: 
�Obecnì jsou nesprávnì zaøazeny do zastavitelného území v�echny pozemky a zahrady, které se 

nacházejí uvnitø obcí. Toto je konfliktní pøedev�ím v územích malých obcí, kde je nyní velmi øídký 
charakter zástavby a mo�nost zastavìni velkých ploch, které jsou nyní vedeny jako zahrady, trvalé 
travní porosty apod. Situace jaká je zakreslena nyní v pøedlo�eném dokumentu umo�òuje zastavìt velké 
výmìry zelených ploch bez omezení a vzniká nerovnováha mezi poètem stávajících objektù v obci a 
mo�ností vystavìt dal�í. Po�adujeme proto opravit tento stav a do zastavitelných ploch zakreslit pouze 
zpevnìné a nyní zastavìné plochy.� 

Na základì této pøipomínky urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a pokyn 
na úpravu byl následující: �Vyhodnotit (rozli�it) jednotlivé plochy v zastavìném území, které nejsou 
vhodné k zastavìní. Pøi tomto vyhodnocení vyu�ít po�adavky vyplývající z novelizovaného znìní 
stavebního zákona.� 

 

b) Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydala Správa CHKO Èeský ráj následující 
stanovisko: 

Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zaøazení nìkterých pozemkù v k.ú. Stéblovice a Èálovice do ploch s 
funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS). Stávající plochy zahrad jsou 
vymezeny jako souèást zastavìného území, co� umo�òuje jejich zastavìní napøíklad rodinnými domy. 
Takovýto rozvoj zástavby by mìl za následek zmìnu sídelní struktury, pøedev�ím zmìnu podílu 
zastavìných a nezastavìných ploch. Estetická hodnota kulturnì - historické charakteristiky krajinného 
rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust § 12 zákona. Na okrajích vesnic jsou 
smìrem do krajiny �ádoucí tradièní typy velkých ovocných zahrad, které umo�òují dobré zapojení sídel 
do krajiny. Pøípadným zastavìním ploch zahrad, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování 
pozemkù, a tím by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi poslání oblasti 
zaøazeno zachování typického charakteru krajiny za souèasného rozvíjeni ekologicky optimálního 
systému u�íváni krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Jedná se o následující pozemky: 
- k. ú. Èálovice p. p. è. 3, 4, 5/2, 22/2, 7, 22/1, 13, 10, 59/9, 59/11, 59/13, 198/1, 5/1, 24/1,28  

- k. ú Stéblovice p. p. è. 377/9, 377/10, 380/1, 329/1, 329/2, 327/1, 35512, 331/5, 331/2, 334/2, 338, 
339/1, 344/1, 341/2, 343/1, 320/2, 316/4, 310, 309, 278, 188/7, 171� 170/11, 275/4, 188/2, severní èást 
p. p. è. 353/31. 
Na základì vý�e uvedeného se urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a 
pokyn na úpravu byl následující: �Pozemky vìt�í ne� �limit stanovení rozmezí výmìry pro vymezování 
stavebních pozemkù� zaøadit do ploch s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a 
vyhrazená (ZS), pøípadnì stanovisko respektovat.�.  
Projektantem byl na základì spoleèného jednání o návrhu ÚP Sobotka pozemek parc.è. 329/2 

vyhodnocen jako plocha ZS � zeleò soukromá a vyhrazená. 
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Obrázek 2: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 
 

Urèený zastupitel rozhodl, �e se námitce vyhoví a bude provìøena mo�nost vymezit pozemek parc.è. 
329/2 a ji�ní èást parc.è. st. 46/2 v k.ú. Stéblovice pro výstavbu jednoho rodinného domu, tzn. jako 
zastavitelnou plochu SV �plochy smí�ené obytné � venkovské�. 
 

Na základì vý�e uvedeného byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách, který byl rozeslán dotèeným 
orgánùm a krajského úøadu k uplatnìní stanovisek.  
Dotèený orgán (dále DO), Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky (dále AOPK ÈR), 
Správa CHKO Èeský ráj, vydal na základì Návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení pøipomínek 
ze dne 16.3.2015 uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání dne 2.7.2014 nesouhlasné 
stanovisko s námitkami è. 6 a è. 7. Správa CHKO Èeský ráj nesouhlasila se zaøazením pozemku do 
ploch SV -  �plochy smí�ené obytné venkovské� a po�adovala zaøazení pozemkù do ploch ZS � �plochy 
zelenì � zeleò soukromá a vyhrazená�. 
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem následnì vyhodnotil stanoviska DO k zaslaným 
návrhùm rozhodnutí o námitkách a návrhùm vyhodnocení pøipomínek uplatnìných pøi projednání 
Návrhu ÚP Sobotka dle §52 stavebního zákona (pøi veøejném projednání). Mo�nosti øe�ení: zcela 
respektovat po�adavek dotèeného orgánu nebo za�ádat o zmìnu stanoviska, resp. vyvolat dohodovací 
jednání s dotèeným orgánem (AOPK ÈR, Správou CHKO Èeský ráj) a dohodnout podmínky, za jakých 
by pozemek dotèený námitkou mohl být vyu�it pro po�adovaný úèel. 
Na základì rozhodnutí urèeného zastupitele bylo poøizovatelem vyvoláno dohodovací jednání 
s dotèeným orgánem (AOPK ÈR, Správou CHKO Èeský ráj), na nìm� byly øe�eny podmínky, za 
jakých by uvedený pozemek mohl být vyu�it pro po�adovaný úèel. 
 

Na svolaném dohodovacím jednání byli pøítomni poøizovatel, urèený zastupitel a zástupce dotèeného 
orgánu, AOPK ÈR, Správy CHKO Èeský ráj. Dotèený orgán zdùraznil, �e se jedná o pozemek, který 
le�í ve tøetí zónì CHKO Èeský ráj. Upozornil na výjimeènost sídelního útvaru Stéblovice, dochovanou 
historickou sídelní strukturu, kterou je tøeba zachovat i do budoucna. Z hlediska ochrany krajinného 
rázu nutnost u takovéhoto sídla uplatòovat nejvy��í stupeò ochrany. Upozornil na mo�ná rizika dal�ího 
dìlení pozemkù a s tím spojeného ne�ádoucího pøíli�ného zahu��ování zástavby. Zdùraznil po�adavek 
umis�ování pouze rodinných domù venkovského charakteru, které budou vhodnì korespondovat 
s okolní venkovskou zástavbou. Dále byla posuzována otázka �nedostateènosti� v rozloze pozemku p.è. 
329 v k.ú. Stéblovice, pøièem� tato zále�itost musí být vyøe�ena pøerozdìlením sousedního pozemku st. 
46/2 v k.ú. Stéblovice. 
 

Na základì dohodovacího jednání, po zvá�ení v�ech okolností, �e se jedná o trvale �ijící obyvatele, o 
pozemky, které tvoøí místní stavební proluky, dotèený orgán pøistoupil na øe�ení, �e dotèený pozemek 
p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice, je mo�né vymezit jako plochu zastavitelnou a zaøadit do ploch s funkèním 
vyu�itím �plochy smí�ené obytné venkovské (SV)�, a to za následujících podmínek:  

- navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby  
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- na pozemku p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba 1 rodinného domu èi rekreaèního 
objektu a� po pøerozdìlení pozemkù na po�adovanou minimální výmìru pozemku 1000m2

, 

pøièem� výmìra obou pozemkù staveb pro bydlení, tj. nového i ponechaného pozemku bude i 
po pøerozdìlení èinit min. 1000m2

  

Vý�e zmínìná dohoda z dohadovacího jednání byla zapracována do vyhodnocení veøejného projednání 
Návrhu ÚP Sobotka dle ustanovení §53 odst. 1 stavebního zákona a celý elaborát s pokyny na úpravy 
byl pøedán zpracovateli. 
 

 

III. Vyhovuje èásteènì 

 

námitce ní�e uvedené osoby / ozn. pod bodem 5) uplatnìné k návrhu Územního plánu Sobotka pøi 
veøejném projednání: 
 

5) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 8.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Petr Ko�átko, Na Bene�ovì 725, Sobotka 507 43 � ve vìci (znìní námitky): 
Na základì veøejného projednání návrhu územního plánu Sobotka a vyhodnocení jeho vlivù  
na udr�itelný rozvoj území si dovoluji vznést námitku proti tomuto návrhu. 

Tímto Vás �ádám o rozdìlení pozemku èíslo 2239/12, 2239/13 na Staòkovì Lhotì na èást slou�ící 
zemìdìlské produkci (viz vy�rafovaná plocha pøílohy è. 1) a na druhou èást pro prùmyslové vyu�ití, tj. 
pro drobné zámeènické èinnosti, skladování, manipulaèní prostory atd. Dále �ádám, aby pozemek èíslo 
2239/10 byl vyu�it výhradì pro prùmyslové potøeby a pozemek è. 2239/14 pouze k zemìdìlské èinnosti. 
Za vyøízení dìkuji. 

 
OBRÁZEK 1: PØÍLOHA È. 1 NÁMITKY PETRA KO�ÁTKA 

 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Pozemky parc.è. 2239/12 a 2239/13 v k.ú. Staòkova Lhota jsou v návrhu ÚP Sobotka vymezeny jako 
�plochy smí�ené výrobní� (VS) � návrh, lokalita Z21. Hlavní vyu�ití této plochy je stanoveno 
následovnì: �stavby pro lehkou prùmyslovou výrobu, stavby pro skladování, stavby technické 
infrastruktury, stavby zemìdìlské výroby, stavby dopravní infrastruktury�. Tato plocha tedy ji� nyní 
umo�òuje realizaci staveb pro zemìdìlství i staveb pro drobnou zámeènickou èinnost, skladování a 
manipulaèní prostory, jak majitel po�aduje v námitce. 
Pozemky parc.è. 2239/12 a 2239/13 v k.ú. Staòkova Lhota jsou v návrhu ÚP Sobotka vymezeny jako 
�plochy smí�ené výrobní� (VS) � návrh, lokalita Z21. Hlavní vyu�ití této plochy je stanoveno 

následovnì: �stavby pro lehkou prùmyslovou výrobu, stavby pro skladování, stavby technické 
infrastruktury, stavby zemìdìlské výroby, stavby dopravní infrastruktury�. Tato plocha tedy ji� nyní 
umo�òuje realizaci staveb pro zemìdìlství i staveb pro drobnou zámeènickou èinnost, skladování a 
manipulaèní prostory, jak majitel po�aduje v námitce. 
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Obrázek 2: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 

 
Námitce se vyhoví èásteènì, tj. v návrhu ÚP Sobotka bude provìøena mo�nost vyu�ití pozemku parc. è. 
2239/14 a severní èásti pozemkù parc. è. 2239/12 a 2239/13 jako �plochy výroby a skladování � 

zemìdìlská výroba� (VZ) - návrh. Zbývající ji�ní èásti pozemkù parc. è. 2239/12 a 2239/13 a pozemek 
parc. è. 2239/10 (v�echny pozemky v k.ú. Staòkova Lhota) budou ponechány ve funkèním vyu�ití 
�plochy smí�ené výrobní� (VS). 
 
 

 

IV. Nevyhovuje 

 

námitkám ní�e uvedených osob / ozn. pod body 6), 7) uplatnìných k návrhu Územního plánu Sobotka 
pøi veøejném projednání: 
 

6) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 8.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Karel Král, Spy�ová 31, Sobotka 507 43 � ve vìci (znìní námitky): 
Pøipomínka k novému návrhu ÚP Sobotka 

Pøipomínka è. 2 

Vá�ení, 
Po veøejném projednání k novému ÚP Sobotka, ze dne 2.7.2014, bych chtìl vznést pøipomínku èi 
námitku. 
Jako� to vlastník pozemku v KÚ Spy�ová (okr. Jièín) 752100 p.è 387/2 o rozloze 3369 m. by podle 
nového návrhu i z døívìj�ích ÚP kdy je pozemek veden jako VZ - (barvou svìtle zelenou). Tento 
pozemek byl ji� v minulosti vyu�it k zemìdìlské výrobì za bývalého JZD - Nástup Sobotka jako 
drùbe�árna a následnì ba�antnice. 
Proto tímto �ádám zda by bylo mo�né tento pozemek p.è 387/2, KÚ 752100 v novém návrhu ÚP zmìnit 
ze stávající VZ-(barva svìtle zelená) na plochu zemìdìlské výroby-(barva hnìdá) pro mo�nou výrobu 
spojenou se zemìdìlstvím napø. pastvina, chov. Podobnì tak jako na sousedních parcelách spoleènosti 
Agro-chov Sobotka. 

Dìkuji za kladné vyøízení a vyrozumìní této pøipomínky. 
 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Podal vlastník pozemku dotèeného návrhem øe�ení, proto bylo vyhodnoceno jako námitka. 
Pozemek parc. è. 387/2 je v návrhu ÚP Sobotka vymezen jako �plochy smí�ené nezastavìného území � 

pøírodní, zemìdìlské� (NSpz). Hlavním vyu�itím této plochy jsou dle stanoveného regulativu �plochy 
pøírodní zelenì, plochy ÚSES, louky, zahrady, sady, trvale zatravnìné plochy, pastviny�. Realizaci 
pastviny je na pozemku mo�ní ji� za souèasných podmínek. 
Pozemky parc.è. st. 40 a st. 41 uvnitø dotèeného pozemku jsou zaøazeny do �plochy výroby a 

skladování � zemìdìlská výroba� (VZ), kde jsou hlavním vyu�itím stavby pro zemìdìlskou výrobu a 
skladování. 
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Obrázek 1: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 

 
Námitce se nevyhovuje, na dotèeném pozemku parc.è. 387/2 je mo�no realizovat pastvinu ji� za 
souèasných podmínek a pozemky parc.è. st.40 a st.41 jsou vymezeny jako stávající plocha výroby a 
skladování � zemìdìlská výroba (VZ) a tedy umo�òují pøípadnou výstavbu staveb pro zemìdìlství. 
Pozemek parc. è. 387/2 bude ponechán ve stávajícím funkèním vyu�ití. 
 

 
7) námitce uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi veøejném projednání ze dne 8.7.2014 ní�e uvedené 
osoby: 

Mgr. Pavel Lupínek, Zahradní 318, Sobotka 507 43 � ve vìci (znìní námitky): 
Na základì veøejného projednání návrhu územního plánu Sobotka a vyhodnocení jeho vlivù na 
udr�itelný rozvoj území si dovoluji vznést námitku proti tomuto návrhu. 
Tímto Vás �ádám, aby pozemek èíslo 2239/11 byl vyu�it výhradnì pro prùmyslové potøeby, napø. pro 
drobné zámeènické èinnosti, skladování, manipulaèní prostory atd. 
Za vyøízení dìkuji. 
 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Pozemek parc. è. 2239/11 v k.ú. Staòkova Lhota je v návrhu ÚP Sobotka vymezen jako �plochy 
smí�ené výrobní� (VS) � návrh, lokalita Z21. Hlavní vyu�ití této plochy je stanoveno následovnì: 
�stavby pro lehkou prùmyslovou výrobu, stavby pro skladování, stavby technické infrastruktury, stavby 
zemìdìlské výroby, stavby dopravní infrastruktury�. Dle uvedených regulativù ji� nyní vymezená 
funkèní plocha umo�òuje realizaci èinností (drobné zámeènické èinnosti, skladování, manipulaèní 
prostory) uvedených v námitce. 

 
Obrázek 1: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 

 
Námitce se nevyhovuje, pozemek parc. è. 2239/11 v k.ú. Staòkova Lhota je v návrhu ÚP Sobotka 
vymezen v návrhové plo�e smí�ené výrobní (VS), která dle stanovených regulativù po�adované èinnosti 
umo�òuje.  
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Pouèení o odvolání (vztahuje se ke v�em uplatnìným námitkám): 
 
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù odvolat ani podat rozklad. 
 

 

 
                                                                                                                �..................................... 
                           �otisk úøedního razítka�                                                     Ing. Lubor Jenèek 

                                                                                                                   starosta mìsta Sobotka 

 

 

 

15. 2.  Rozhodnutí o námitkách uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona a 
jejich odùvodnìní � opakované veøejné projednání 
 

 

è.j.:                                                                                                                     V Sobotce dne    .   . 2017 

 

 

Zastupitelstvo mìsta Sobotka 

 
jako vìcnì a místnì pøíslu�ný orgán dle § 172 odst. 5 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád (v platném 
znìní) na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta Sobotka o poøízení územního plánu Sobotka (ÚP 
Sobotka) ze dne 26.4.2007 

 

vydává 

 

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

 

uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání 
dle ustanovení §52 stavebního zákona 

 

zastupitelstvo mìsta Sobotka 

 

I. Vyhovuje èásteènì 

 

námitce è.1 - v bodì b), uplatnìné k návrhu Územního plánu Sobotka pøi opakovaném veøejném 
projednání ze dne 24.10.2016 ní�e uvedené osoby: 

 

II. Nevyhovuje  

 

námitce è.1 - v bodech a), c), d), uplatnìné k návrhu ÚP Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání 
ze dne 24.10.2016 ní�e uvedené osoby: 

 

Jaroslava �molilová, Kosmonautù 768, Jièín 506 01 � ve vìci  
- znìní námitky è. 1: 

Pøipomínka proti návrhu územního plánu Sobotka 

Jako vlastník parcely è. 327/2 nesouhlasím se zmìnou územního plánu a to pøedev�ím parcel è. 327/1 a 
329/2 na SV (�plochy obytné � venkovské�). Podle územního plánu, který byl na internetu v prùbìhu 
celého leto�ního roku (pocházel z roku 2014) byly tyto parcely oznaèeny jako plochy SZ (�plochy 
zelenì�). 
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Dùvody nesouhlasu: 
a) Uvedená zmìna jak u parcely è. 327/1, tak 329/2 není detailnì øe�ena v Opatøení obecné 

povahy územního plánu, není tedy jisté, zda se k uvedené úpravì vyjadøovali v�echny dotèené 
úøady a odbory a vyjádøili s ním souhlas. 

b) Stéblovice nejsou napojeny na veøejný vodovod a ani výhledovì nebudou, jediným zdrojem 

pitné vody jsou soukromé studny. Proto je zásadnì nutné zabývat se vodohospodáøskou 
otázkou. Nová zástavba v blízkosti stávající, vzhledem k tomu, �e na tìchto pozemcích byly 
problémy s dostupností vody ji� v minulosti, mù�e zpùsobit omezení mno�ství èi ztrátu vody, 
které mají stávající vlastníci nemovitostí k dispozici, tím také sní�it u�itnost nemovitostí vèetnì 
jejich hodnoty. Uvedené se obávají i vlastníci nemovitosti è. p. 30 � p. a pí. Srdeèných. 

c) V pøípadì prohlá�ení parcely 329/2 za SV dojde také k významné ztrátì soukromí a tím k na�í 
újmì. Historicky byly na parcelách è. 327/1 a 329/2 jen zahrady. Na rozloze minimálních m2 by 
byly novì podle územního plánu teoreticky ètyøi stavby místo dvou, co� povede také 
k negativnímu pomìru mezi zastavìnými a nezastavìnými plochami. Dojde k sní�ení kulturního 
a estetického rázu krajiny. Stávající ovocné stromy budou muset být vykáceny. 

d) Na uvedených parcelách se také nijak neøe�í hlukové pomìry ani pomìry zastavitelných ploch a 
pøípadné umístìní staveb s ohledem na zákonné odstupy od okolních pozemkù. Zvlá�tì u té malé 
parcely je naprosto evidentní nepomìr zastavitelné plochy a celkové velikosti parcely. 
Jako nedílnou pøipomínku k tomuto plánu se nám jeví dotaz, dle jakých kritérií se pøistupovalo 
ke zmìnám, kdy� u �ádosti na stejný pøevod u parcely 353/3 ve Stéblovicích na okraji obce a o 
daleko vìt�ím výmìru 1610 m2, byla tato �ádost zamítnuta. 
S pozdravem 

�molilová Jaroslava 

Jièín, Kosmonautù 768 

 

Odùvodnìní rozhodnutí: 
Vý�e uvedené podání podal vlastník pozemku sousedícího s pozemky dotèenými návrhem øe�ení, proto 
bylo vyhodnoceno jako námitka. 
Pøi rozhodování o námitce byla posuzována jak urbanistická struktura dotèeného místa a charakter 
okolních pozemkù, tak stanovisko podatele námitky, dále pak dosavadní prùbìh vymezení dotèených 
pozemkù p.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice v rámci poøizování ÚP Sobotka, stanoviska jednotlivých 
dotèených orgánù a jejich postoj k rozvoji zástavby v dotèené lokalitì, koncepce rozvoje území obce 
stanovená v poøizovaném územním plánu spolu s podmínkami pro vyu�ití ploch. 
Pøi posuzování urbanistické struktury dotèené lokality (místní èásti Stéblovice) bylo zji�tìno, �e v tomto 

katastrálním území v posledních nìkolika letech do�lo k minimálnímu rozvoji bytové výstavby formou 
rodinných domù. Urbanistická koncepce návrhu územního plánu vychází ze souèasné urbanistické 
struktury, na ní� pøirozeným zpùsobem navazuje. Pozemky dotèené námitkou se nacházejí 
v zastavìném území obce (tj. v intravilánu obce). Vìt�ina pozemkù v zastavìném území obce 
s mo�ností pøímého napojení na pøíjezdovou komunikaci je ji� zastavìna, tzn. charakter okolních 
pozemkù (tj. námitkou napadených pozemkù) je rodinné bydlení s plochami zahrad. Podatelka námitky, 
jak sama uvádí, je vlastníkem sousedního pozemku p.è. 327/2 a dle katastru nemovitostí také pozemku 

p.è. st. 93 v k.ú. Stéblovice (souèást zastavìného území obce). Z pohledu novì poøizovaného územního 
plánu, který zahrnuje návrh øe�ení v celém správním území obce Sobotky (tj. vèetnì místní èásti 
Stéblovice), jsou pozemky podatelky námitky stabilizovanou plochou se zpùsobem funkèního vyu�ití 
�plochy smí�ené obytné venkovské (SV)�, které svou severovýchodní hranou sousedí se zastavitelnou 
plochou Z 50 (napadenou námitkou), tj. s pozemkem p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice, svou východní 
hranou sousedí se zastavitelnou plochou Z 51 (napadenou námitkou), tj. s pozemkem p.è. 329/2 v k.ú. 
Stéblovice, a svými zbývajícími hranami sousedí se stabilizovanými plochami dopravní infrastruktury � 

silnièními, tj. s pozemky p.è. 760, 775 a 765/1 v k.ú. Stéblovice.  
 

Ve svém podání v bodì a) podatelka namítala: 
 �Uvedená zmìna jak u parcely è. 327/1, tak 329/2 není detailnì øe�ena v Opatøení obecné povahy 
územního plánu, není tedy jisté, zda se k uvedené úpravì vyjadøovali v�echny dotèené úøady a odbory a 
vyjádøili s ním souhlas.� 
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Pøi odùvodnìní tohoto tvrzení je tøeba konstatovat, �e územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje 
území a ochrany jeho hodnot, jeho plo�ného a prostorového uspoøádání, koncepci uspoøádání krajiny, 
koncepci veøejné infrastruktury atd.. Jinými slovy pøi poøizování územnì plánovací dokumentace 
dochází k jakési dohodì o území pøi nalezení kompromisu mezi soukromými a veøejnými zájmy, a s tím 
je spojen i neustálý vývoj a zmìny jak v jednotlivých koncepcích, tak i v jednotlivých fázích procesu 
poøizování. Z vý�e uvedeného vyplývá, �e i zastavitelnost nebo zaøazení jednotlivých pozemkù do 
ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití má svùj vývoj a v prùbìhu procesu poøizování se mìní, a� na 
základì stanovisek dotèených orgánù, pøipomínek a námitek vlastníkù, zmìnou legislativy, zmìnou 
nebo úpravou limitù, tak i postojem vedení obce. 
 

Co se týká vývoje v procesu poøizování územního plánu u pozemkù dotèených námitkou, bylo zji�tìno 
následující: 
Pro obec Stéblovice (patøící do správního území mìsta Sobotka) nebyl dosud schválen ani vydán �ádný 
územní plán. Do doby, ne� bude pro obec Stéblovice vydán ÚP, se umis�ování staveb v  katastrálním 
území Stéblovice øídí hranicí zastavìného území obce. Pro obec Stéblovice je zastavìným územím 
zastavìná èást obce vymezená k 1. záøí 1966 a vyznaèená v mapách evidence nemovitostí (dále jen 
�intravilán�)�. Podle grafické pøílohy této mapy evidence nemovitostí (katastrální mapa) se plochy obou 
namítaných pozemkù parc.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice nachází v zastavìném území obce (tj. v 
intravilánu obce), které dle § 20 odst. 2 vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na 
vyu�ívání území výstavbu rodinných domù vèetnì souvisejícího pøíslu�enství doposud umo�òuje, stejnì 
tak jako je tomu v pøípadì vlastního pozemku podatelky námitky, tj. pozemku p.è. 327/2 v k.ú. 
Stéblovice, který je takté� souèástí intravilánu obce. Zpracovatel územního plánu vypracoval Návrh 
územního plánu ke spoleènému jednání s dotèenými orgány (viz §50 stavebního zákona), ve kterém 
pozemky nacházející se v intravilánu obce, které doposud výstavbu rodinného bydlení pøipou�tìly, 
vymezil jako pozemky s hlavním vyu�itím pro bydlení. To znamená, �e ve fázi zpracovaného návrhu 
ÚP Sobotka pøedlo�enému ke spoleènému jednání (dle ustanovení § 50 stavebního zákona) byly takté� i 
podatelkou namítané pozemky parc.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice vymezeny jako souèást 
zastavìného území, a zaøazeny do plochy s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné � venkovské� 
(SV) � stav.  

 
Obrázek 1: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�eného ke spoleènému jednání (modrá linie - hranice zastavìného 
území, namítané pozemky p.è. 327/1 a 329/2, k.ú. Stéblovice � èervený obrys) 
 

Jejich dal�í zaøazení do ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití ovlivnila stanoviska dvou z dotèených 
orgánù (Mìstský úøad Jièín - Odbor �ivotního prostøedí a Správa CHKO Èeský ráj).  
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Ø Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydal Mìstský úøad Jièín, Odbor �ivotního 
prostøedí následující stanovisko: 

�Obecnì jsou nesprávnì zaøazeny do zastavitelného území v�echny pozemky a zahrady, které se 
nacházejí uvnitø obcí. Toto je konfliktní pøedev�ím v územích malých obcí, kde je nyní velmi øídký 
charakter zástavby a mo�nost zastavìní velkých ploch, které jsou nyní vedeny jako zahrady, trvalé 
travní porosty apod. Situace jaká je zakreslena nyní v pøedlo�eném dokumentu umo�òuje zastavìt velké 
výmìry zelených ploch bez omezení a vzniká nerovnováha mezi poètem stávajících objektù v obci a 
mo�ností vystavìt dal�í. Po�adujeme proto opravit tento stav a do zastavitelných ploch zakreslit pouze 
zpevnìné a nyní zastavìné plochy.� 

Na základì této pøipomínky urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a pokyn 
na úpravu byl následující: �Vyhodnotit (rozli�it) jednotlivé plochy v zastavìném území, které nejsou 
vhodné k zastavìní. Pøi tomto vyhodnocení vyu�ít po�adavky vyplývající z novelizovaného znìní 
stavebního zákona.�. 
 

Ø Ke spoleènému jednání o návrhu ÚP Sobotka vydala Správa CHKO Èeský ráj následující 
stanovisko: 

�Správa CHKO Èeský ráj po�aduje zaøazení nìkterých pozemkù v k.ú. Stéblovice a Èálovice do ploch s 
funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS). Stávající plochy zahrad jsou 
vymezeny jako souèást zastavìného území, co� umo�òuje jejich zastavìní napøíklad rodinnými domy. 
Takovýto rozvoj zástavby by mìl za následek zmìnu sídelní struktury, pøedev�ím zmìnu podílu 
zastavìných a nezastavìných ploch. Estetická hodnota kulturnì - historické charakteristiky krajinného 
rázu místa by byla zásadnì sní�ena, èím� by do�lo k poru�ení ust § 12 zákona. Na okrajích vesnic jsou 
smìrem do krajiny �ádoucí tradièní typy velkých ovocných zahrad, které umo�òují dobré zapojení sídel 
do krajiny. Pøípadným zastavìním ploch zahrad, by do�lo ke zmìnì zpùsobu obhospodaøování pozemkù, 
a tím by do�lo ke zmìnì mìøítka prostoru. V ust. § 2 naøízení vlády je mezi poslání oblasti zaøazeno 
zachování typického charakteru krajiny za souèasného rozvíjeni ekologicky optimálního systému 
u�íváni krajiny a jejích pøírodních zdrojù. Jedná se o následující pozemky: 
- k. ú. Èálovice p. p. è. 3, 4, 5/2, 22/2, 7, 22/1, 13, 10, 59/9, 59/11, 59/13, 198/1, 5/1, 24/1,28  
- k. ú Stéblovice p. p. è. 377/9, 377/10, 380/1, 329/1, 329/2, 327/1, 35512, 331/5, 331/2, 334/2, 338, 
339/1, 344/1, 341/2, 343/1, 320/2, 316/4, 310, 309, 278, 188/7, 171� 170/11, 275/4, 188/2, severní èást 
p. p. è. 353/31� 

Na základì vý�e uvedeného se urèený zastupitel rozhodl po�adavek dotèeného orgánu respektovat a 
pokyn na úpravu byl následující: �Pozemky vìt�í ne� �limit stanovení rozmezí výmìry pro vymezování 
stavebních pozemkù� zaøadit do ploch s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená 
(ZS), pøípadnì stanovisko respektovat.�.  
 

V rámci vyhodnocení výsledku projednání byl poøizovatelem ve spolupráci s urèeným zastupitelem 
vypracován elaborát s názvem �Vyhodnocení spoleèného jednání o návrhu ÚP Sobotka ze dne 12.12. 
2012 vèetnì vyhodnocení pøipomínek uplatnìných dle §50 odst. 3 stav. zákona a stanovisek dle §50 
odst. 5 a 7 stavebního zákona a následné Pokyny na úpravu návrhu ÚP Sobotka.� Na základì vý�e 
uvedeného elaborátu byl následnì projektantem Návrh ÚP Sobotka upraven pro veøejné projednání, ve 
kterém byly vý�e uvedené pozemky vèetnì parc.è. 327/1, 329/2 v k.ú. Stéblovice vyhodnoceny jako 
plochy s funkèním vyu�itím plochy zelenì - zeleò soukromá a vyhrazená (ZS).  
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Obrázek 2: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�eného k veøejnému projednání (namítané pozemky p.è. 327/1 a 
329/2, k.ú. Stéblovice � èervený obrys) 

 
V rámci veøejného projednání v�ak uplatnili vlastníci pozemkù parc.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice v 
souladu s ustanovením § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona své námitky, ve kterých po�adovali umo�nìní 
zastavitelnosti tìchto pozemkù, tj. zaøazení tìchto pozemkù do ploch zastavitelných se zpùsobem 
vyu�ití umo�òujícím rodinné bydlení, tak jako tomu bylo doposud. 
Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem po ukonèení lhùty pro podávání stanovisek, 
pøipomínek a námitek po veøejném projednání vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zpracoval 
�Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka�. 
Vlastníkùm vý�e uvedených pozemkù p.è. 327/1 a 329/2 v k.ú. Stéblovice, kteøí si námitku podali, bylo 
vyhovìno, tj. vyhovìno v tom smyslu, �e bude v rámci procesu poøizování územního plánu umo�nìno 
provìøit, za jakých podmínek by uvedené pozemky mohly být vymezeny jako zastavitelné plochy SV 
�plochy smí�ené obytné � venkovské� s mo�ností výstavby 1 rodinného domu. Vypracovaný �Návrh 
rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení pøipomínek� byl dle §53 odst. 1 stavebního zákona 
doruèen dotèeným orgánùm a krajskému úøadu jako nadøízenému orgánu s výzvou k uplatnìní 
stanovisek.  

 

S návrhem rozhodnutí o námitce è. 6 (týká se pozemku p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice) a o námitce è. 7 
(týká se pozemku p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice), vyjádøil nesouhlas jeden z dotèených orgánù (Agentura 
ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky, Správa CHKO Èeský ráj). Tento dotèený orgán nesouhlasil 
ve svém stanovisku se zaøazením vý�e uvedených pozemkù do ploch �SV � plochy smí�ené obytné 
venkovské� a po�adoval zaøazení pozemkù do ploch �ZS � plochy zelenì � zeleò soukromá a 
vyhrazená�. Nikdo z dal�ích dotèených orgánù negativní stanovisko k zaøazení tìchto pozemkù 
nepodal. 

Poøizovatel ve spolupráci s urèeným zastupitelem následnì vyhodnotil stanoviska DO k zaslaným 
návrhùm rozhodnutí o námitkách a návrhùm vyhodnocení pøipomínek uplatnìných pøi projednání 
Návrhu ÚP Sobotka dle §52 stavebního zákona (pøi veøejném projednání). Ke koneènému vyhodnocení 
výsledkù projednání s dotèenými orgány poøizovatel navrhl následující mo�ností øe�ení vyhodnocení 
námitky è. 6 a è. 7 týkajících se namítaných pozemkù: a) zcela respektovat po�adavek dotèeného orgánu 
a ponechat pozemky s funkèním vyu�itím ploch zelenì nebo b) vyvolat dohodovací øízení a dohodnout 
podmínky, za jakých by uvedené pozemky mohly být vyu�ity pro po�adovaný úèel, tj. jako plochy 
umo�òující výstavbu rodinného bydlení (plochy SV). 
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Na základì rozhodnutí urèeného zastupitele bylo pøistoupeno k variantì b). Poøizovatelem bylo tedy 
vyvoláno dohodovací jednání s dotèeným orgánem (AOPK ÈR, Správou CHKO Èeský ráj), na nìm� 
byly øe�eny podmínky, za jakých by uvedené pozemky podatelù námitek è. 6 a è. 7 mohly být vyu�ity 
pro po�adovaný úèel. Na základì dohodovacího jednání, po zvá�ení v�ech okolností, �e se jedná o 
trvale �ijící obyvatele, o pozemky, které tvoøí místní stavební proluky, dotèený orgán souhlasil 
s následující dohodou.  
Dohoda: 

dotèené pozemky budou v Územním plánu Sobotka vymezeny jako plochy zastavitelné a zaøazeny do 
ploch s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné venkovské (SV)�, a to za následujících podmínek:  

- navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby  
- na pozemku p.p.è. 327/1 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba max. 1 rodinného domu èi 

rekreaèního objektu pøi zachování výmìry pozemku min. 1000 m2
  

- na pozemku p.è. 329/2 v k.ú. Stéblovice bude mo�ná stavba 1 rodinného domu èi rekreaèního 
objektu a� po pøerozdìlení pozemkù na po�adovanou minimální výmìru pozemku 1000m2

, 

pøièem� výmìra obou pozemkù staveb pro bydlení, tj. nového i ponechaného pozemku bude i 
po pøerozdìlení èinit min. 1000m2

  

Vý�e zmínìná dohoda z dohodovacího jednání byla zapracována do elaborátu �Vyhodnocení veøejného 
projednání návrhu územního plánu Sobotka� k popisu námitek uplatnìných vlastníky pozemkù p.è. 
327/1 a 329/2, k.ú. Stéblovice a celý elaborát s pokyny na úpravu návrhu Územního plánu Sobotka byl 
pøedán zpracovateli. 
V upraveném návrhu pro opakované veøejné projednání byly proto pozemky parc.è. 327/1 a 329/2, k.ú. 
Stéblovice ji� vymezeny jako zastavitelné plochy s oznaèením Z 50 a Z51 se zpùsobem vyu�ití �plochy 
smí�ené obytné � venkovské (SV)�, tj. bylo zmìnìno jejich zaøazení a zároveò stanoveny podmínky pro 
výstavu u tìchto zastavitelných ploch dle pokynù. 

 
Obrázek 3: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�eného k opakovanému veøejnému projednání, pozemky dotèené 
námitkou: p.è. 327/1, k.ú. Stéblovice � zastavitelná lokalita Z50, p.è. 329/2, k.ú. Stéblovice � souèást zastavitelné plochy Z51 (orientaèní 
umístìní namítaných pozemkù p.è. 327/1 a 329/2, k.ú. Stéblovice � èervený obrys) 

 

Následnì bylo oznámeno konání opakovaného veøejného projednání na úøední desce obce (Mìsto 
Sobotka) a úøední desce poøizovatele (MìÚ Jièín) ve veøejné vyhlá�ce, vyvì�ené od 16.9.2016 do 
27.10.2016. Na úøední desce poøizovatele a obce, pro kterou byl územní plán poøizován, byl zároveò 
s veøejnou vyhlá�kou vystaven upravený návrh územního plánu vèetnì vyhodnocení vlivù na udr�itelný 
rozvoj území pro opakované veøejné projednání a v�echny dotèené orgány byly písemnì vyzvány 
k uplatnìní svých stanovisek.  
 

To znamená, �e k takto vymezeným zastavitelným plochám Z50 a Z51 se v rámci uplatòování 
stanovisek v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona mohl kdokoli z dotèených orgánù 
v rámci opakovaného veøejného projednání vyjádøit, tj. uplatnit své stanovisko. S ohledem na 
skuteènost, �e se jedná o území velmi cenìné a chránìné z hlediska kulturních a pøírodních hodnot � 

území CHKO Èeský ráj, bylo stì�ejním stanoviskem také stanovisko AOPK ÈR - Správy CHKO Èeský 
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ráj. Tento dotèený orgán vyslovil ve svém stanovisku s tìmito zmìnami souhlas bez pøipomínek. Nikdo 
z dal�ích dotèených orgánù �ádné negativní stanovisko k tìmto zastavitelným plochám nepodal. 
 

Z vý�e uvedeného popisu je tedy patrné, �e zastavitelnost pozemkù byla øe�ena ji� od prvopoèátku 
poøizování územnì plánovací dokumentace obce Stéblovice, a to pøedev�ím s ohledem na kulturní a 
pøírodní hodnoty, které dotèené území pøedstavuje, co� dokládají stanoviska dotèených orgánù a popis 

procesu, kterým se tyto dvì zastavitelné plochy Z50 a Z51 (tj. plochy pozemkù p.è. 327/1 a 329/2, k.ú. 
Stéblovice) dotèené námitkou do návrhu ÚP Sobotka dostaly. 
 

Ve svém podání v bodì b) podatelka namítala: 
 �Stéblovice nejsou napojeny na veøejný vodovod a ani výhledovì nebudou, jediným zdrojem pitné vody 
jsou soukromé studny. Proto je zásadnì nutné zabývat se vodohospodáøskou otázkou. Nová zástavba v 
blízkosti stávající, vzhledem k tomu, �e na tìchto pozemcích byly problémy s dostupností vody ji� v 
minulosti, mù�e zpùsobit omezení mno�ství èi ztrátu vody, které mají stávající vlastníci nemovitostí k 
dispozici, tím také sní�it u�itnost nemovitostí vèetnì jejich hodnoty. Uvedené se obávají i vlastníci 
nemovitosti è.p. 30 � p. a pí. Srdeèných.� 

 

Pøi odùvodnìní tohoto tvrzení lze konstatovat, �e obec Stéblovice v souèasné dobì není napojena na 
veøejný vodovod a z návrhu územního plánu bylo zji�tìno, �e napojení obce na vodovod zatím ani není 
navrhováno. K vý�e uvedenému dále uvádíme, �e vlastník nemovitosti è.p. 30 se osobnì zúèastnil 
opakovaného veøejného projednání, kde byl mimo jiné o vodohospodáøské situaci v obci a postupu pøi  
povolování výstavby nových vodních zdrojù øádnì informován a následnì �ádná písemná námitka ze 
strany tohoto vlastníka nebyla podána. 
 

Dále dodáváme, �e námitce v tomto bodì bude èásteènì vyhovìno, a to z dùvodu lep�í srozumitelnosti 
uvedeného textu. Na základì odborné konzultace s vodoprávním úøadem bude v územním plánu textovì 
upøesnìna koncepce veøejné infrastruktury, tj. v kap. 4. Koncepce veøejné infrastruktury, vèetnì 
podmínek pro její umís�ování, odr. 4.5. Kanalizace v obci Stéblovice bude vìta: �Preferuje se 
vsakování de��ových vod na místì spadu� nahrazena upøesòujícím textem následujícího znìní: 
�Odvádìní srá�kové vody (de��ové vody) je nutné øe�it v souladu s platnou legislativou. To znamená, 
�e pokud nebudou srá�kové vody zadr�ovány pro dal�í vyu�ití, je nutné zaji�tìní jejich zasakování do 

vod podzemních (návrh technického øe�ení zasakování musí být øe�eno takovým zpùsobem, aby byly 
ve�keré srá�kové vody zasakovány do vod podzemních bez nadmìrného zamokøení pozemku).�  
 

Mo�nost výstavby nového vodního zdroje v zastavitelných plochách Z50 a Z51 bude dále podmínìna 
zpracováním vyjádøení osoby s odbornou zpùsobilostí v oboru hydrogeologie (dále jen hydrogeolog). 
V pøípadì, �e hydrogeolog proká�e, �e nové vodní zdroje by mohly významnì ovlivnit vydatnost a 
jakost stávajících zdrojù, výstavba nového vodního zdroje nebude v tìchto zastavitelných plochách 
umo�nìna, tj. do kap. 3.2. se doplní vìta ve znìní:  
�Pøed jakoukoliv výstavbou nového vodního zdroje musí být posouzen vliv tìchto nových vodních 
zdrojù na stávající vodní zdroje, pøièem� musí být dotèené území (lokalita Z50, Z51) posuzováno jako 
celek.� 

 

Ve svém podání v bodì c) podatelka namítala:  

�V pøípadì prohlá�ení parcely 329/2 za SV dojde také k významné ztrátì soukromí a tím k na�í újmì. 
Historicky byly na parcelách è. 327/1 a 329/2 jen zahrady. Na rozloze minimálních m2 by byly novì 
podle územního plánu teoreticky ètyøi stavby místo dvou, co� povede také k negativnímu pomìru mezi 
zastavìnými a nezastavìnými plochami. Dojde k sní�ení kulturního a estetického rázu krajiny. Stávající 
ovocné stromy budou muset být vykáceny.� 

K úvodu tohoto tvrzení je tøeba nejprve konstatovat, �e obecnì pøi jakékoliv nové výstavbì na 
sousedních pozemcích, které mají jiného vlastníka a jsou zastavitelné, dochází v�dy k urèité ztrátì 
soukromí a to bez ohledu na to, zda se jedná o místní èást Stéblovice nebo o nìjakou jinou obec èi 
mìsto. Jedná se o zále�itost, kterou doká�e územní plán regulovat pouze z hledisek pøíslu�ejících 
územnímu plánu, která byla v územním plánu zohlednìna (viz ní�e uvedené).  
 

Z historického hlediska bylo zji�tìno, �e pozemky p.è. 327/1 a 329/2 jsou v evidenci katastru 

nemovitostí vedeny jako pozemky s funkèním vyu�itím zahrad, nebo� v minulosti tyto pozemky 
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prozatím zastavìny nebyly, tak ani jako stavební pozemky být zapsány nemohly. Nicménì nelze 
opomenout, jak ji� z vý�e uvedeného vyplývá, �e historicky jsou tyto pozemky zároveò souèástí 
intravilánu obce, ve kterém tvoøí proluky a mají napojení na veøejnì pøístupnou komunikaci. Vzhledem 
k tomu, �e oba pozemky se nachází v zastavìném území obce a pro obec Stéblovice nebyl vydán �ádný 
územní plán, který by jejich funkèní vyu�ití nìjak zmìnil, tak tyto pozemky výstavbu rodinného 
bydlení vèetnì pøíslu�enství stále umo�òovali. Z tohoto dùvodu také vlastníci namítaných pozemkù 
nemuseli døíve podnìt na zaøazení svých pozemkù do zastavitelných ploch pro bydlení podávat, navíc 
prvotní návrh územního plánu zpracovaný pro spoleèné jednání toto funkèní vyu�ití ploch SV 
navrhoval (viz vý�e uvedený obrázek è.1). 
 

Dále byla posuzována otázka �nedostateènosti� v rozloze pozemkù v dotèené èásti obce a namítanému 
negativnímu pomìru mezi zastavìnými a nezastavìnými plochami. 
Po prostudování návrhu ÚP Sobotka bylo zji�tìno, �e výmìra pro vymezování stavebních pozemkù pro 
k.ú. Stéblovice èinila 1 000 � 2 000 m2 a byla stanovena v podmínkách prostorového uspoøádání u 
podmínek pro plochy s funkèním vyu�itím �Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)� (do kterých byly 
pozemky dotèené námitkou také zaøazeny). To znamená, �e i zastavitelné plochy Z50, Z51 musí 
splòovat podmínku výmìry pro vymezení stavebního pozemku, tj. výmìra novì vymezených 
stavebních pozemkù musí být minimálnì 1000 m2. 
Namítaný pozemek p.è. 327/1, k.ú. Stéblovice (resp. zastavitelná plocha Z50) má plo�nou výmìru dle 
údajù z katastru nemovitostí 1211 m2, a tudí� splòuje vý�e uvedenou podmínku pro vymezení 
stavebního pozemku. Pro srovnání uvádíme, �e celková výmìra pozemkù podatelky námitky (tj. 
pozemkù p.è. 327/2 a st. 93, k.ú. Stéblovice) je dle údajù z katastru nemovitostí obdobná, a èiní celkem 
1283 m2. 

Co se týká namítaného pozemku, p.p.è. 329/2, k.ú. Stéblovice, lze konstatovat, �e dle údajù z katastru 
nemovitostí jeho výmìra èiní pouze 586 m2. Tento pozemek tedy samostatnì bez navý�ení výmìry 
výstavbu rodinného bydlení nepøipou�tí, nebo� podmínku minimální výmìry na vymezení stavebního 
pozemku pro plochy s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné  - venkovské� nesplòuje. S ohledem 

na tuto skuteènost, z dùvodu nedostateèné výmìry samotného pozemku p.è. 329/2  a s ohledem na 

skuteènost, �e v bezprostøedním sousedství tohoto pozemku se nachází pozemek p.è. 46/2 o výmìøe 
1845m2, který nále�í stejnému vlastníkovi jako pozemek p.è. 329/2, byla na základì výsledkù 
rozhodnutí o námitkách k prvnímu veøejnému projednání zpracovatelem vymezena k provìøení 
zastavitelná plocha Z51 o celkové výmìøe 1190 m2, (která se skládala z plochy pozemku p.è. 329/2 a 
k nìmu byla pøidána èást plochy pozemku p.è. 46/2, k.ú. Stéblovice), tak aby splòovala výmìru 
po�adovanou pro výstavbu 1 rodinného domu. Pro tuto lokalitu byla stanovena závazná podmínka, �e 
po pøerozdìlení tìchto vý�e uvedených pozemkù bude výmìra plochy Z51 a ponechané èásti pozemku 
p.è. 46/2 minimálnì 1000m2.  
 

V rámci procesu poøizování územnì plánovací dokumentace byla navr�ená lokalita Z51 provìøena a 
vymezena jako zastavitelná, jen� umo�òuje výstavbu pouze 1 rodinného domu a to pouze za 
pøedpokladu splnìní v�ech podmínek daných územním plánem, (podmínek pro funkèní vyu�ití plochy 
smí�ené obytné � venkovské (SV) a zároveò dal�ích konkrétních podmínek stanovených pro 
zastavitelnou lokalitu Z 51, tj. lokalita urèená pro nízkopodla�ní smí�enou obytnou zástavbu o výmìøe 
1190 m2. Plocha stavebního pozemku bude vyu�ita pro zastavìné a zpevnìné plochy max. ze 30 %. 
Navrhované stavby budou zásadnì respektovat charakteristický typ okolní venkovské zástavby). 
 

Otázka zahu��ování zástavby jednotlivých místních èástí je øe�ena opìt ve zmínìných podmínkách 
vyu�ívání ploch s rozdílným zpùsobem vyu�ití, kde v èásti podmínky prostorového uspoøádání, je 
uvedeno, �e intenzita vyu�ití plochy s funkèním vyu�itím plochy smí�ené obytné � venkovské (SV) v 
k.ú. Stéblovice je max. 30%, èím� je my�leno, �e z celkové rozlohy stavebních pozemkù bude mo�né 
zastavìt maximálnì 30%, tj. zbylých 70 % stavebního pozemku musí zùstat bez staveb.  
 

Následnì byla posuzována vlastní koncepce rozvoje území obce stanovená v projednávané územnì 
plánovací dokumentaci ve vztahu k vymezení zastavitelných ploch Z50 a Z51 napadených námitkou. 
Koncepce rozvoje území obce byla stanovena na základì po�adavkù, mezi nì� patøilo napø. �nezbytnost 
plnì respektovat historicky vzniklou urbanistickou strukturu jednotlivých samostatných sídel, zároveò 
v�ak umo�nit rozvoj zastavìného území a na nìj navazujících zastavitelných ploch pøedev�ím na úseku 
bydlení a obèanské vybavenosti ve vazbì na rekreaci a cestovní ruch�, zároveò bylo také stanoveno, �e 
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�v pøípadì bytové výstavby se nepøipou�tí nová výstavba ve volné krajinì a stávající plochy bydlení ve 
v�ech èástech obce jsou roz�iøovány zastavitelnými plochami, které doplòují zastavìné území, nebo na 
nìj bezprostøednì navazují�, co� zastavitelná plocha Z50 a Z51 splòuje a se stanovenou koncepcí tedy 
není v rozporu. 
 

V pøípadì námitky ohlednì mo�ného budoucího kácení stávajících stromù lze konstatovat, �e stávající 
ovocné stromy, které se nacházejí na pozemku p.è. 327/1, k.ú. Stéblovice jsou v kompetenci vlastníka 
tohoto pozemku a jejich pøípadné vykácení podléhá jeho rozhodnutí, popø. povolení pøíslu�ného úøadu 
s ohledem na druh a parametry jednotlivých stromù. Zaøazení pozemku v územním plánu, a� u� do 
plochy s funkèním vyu�itím �plochy smí�ené obytné � venkovské (SV)� èi do �plochy zelenì � zeleò 
soukromá a vyhrazená (ZS)�, pøípadné vykácení ovocných stromù neovlivní.  
 

 

Ve svém podání v bodì d) podatelka namítala: 
 �Na uvedených parcelách se také nijak neøe�í hlukové pomìry ani pomìry zastavitelných ploch a 
pøípadné umístìní staveb s ohledem na zákonné odstupy od okolních pozemkù. Zvlá�tì u té malé parcely 
je naprosto evidentní nepomìr zastavitelné plochy a celkové velikosti parcely. 

Jako nedílnou pøipomínku k tomuto plánu se nám jeví dotaz, dle jakých kritérií se pøistupovalo ke 
zmìnám, kdy� u �ádosti na stejný pøevod u parcely 353/3 ve Stéblovicích na okraji obce a o daleko 
vìt�ím výmìru 1610 m2, byla tato �ádost zamítnuta.� 

 

K vý�e uvedenému uvádíme: Ochrana veøejného zdraví je v kompetenci dotèeného orgánu Krajské 
hygienické stanice, která posouzení hlukových pomìrù u lokalit Z50 a Z51 v místní èásti Stéblovice ve 
smyslu pøíslu�ných zákonných ustanovení a pøedpisù, nepo�adovala. Pøípadná otázka ovlivòování 
staveb negativními vlivy z provozu na pozemních komunikacích (napø. hlukové pomìry) bude 
v pøípadì potøeby øe�ena v navazujících øízeních.  
 

Umístìní staveb na pozemcích s ohledem na zákonné odstupy od sousedních staveb je podrobností, 
která u� nepøíslu�í územnímu plánu, vzájemné odstupy staveb jsou navrhovány v souladu s 

ustanovením §25 vyhlá�ky è. 501/2006.Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území a jejich otázka 
bude øe�ena v dal�ích navazujících øízeních pøíslu�ného stavebního úøadu, který jednotlivé stavby na 
pozemcích v souladu s platnou legislativou povoluje.   

 

Otázka rozlohy pozemku p.è. 329/2, jeho zastavitelnosti a intenzity vyu�ití byla podrobnì vysvìtlena 
vý�e (v odùvodnìní bodu c). 
 

Co se týká kritérií pro vymezování zastavitelných ploch lze konstatovat, �e po�adavky vlastníkù 
pozemkù na zastavitelnost shroma�ïuje obec a na základì jejího rozhodnutí jsou pozemky zaøazeny do 
návrhu územního plánu k provìøení pozemkù pro po�adovaný úèel v rámci procesu poøizování 
územního plánu. Zastavitelnost nebo zaøazení jednotlivých pozemkù do ploch s rozdílným zpùsobem 
vyu�ití má svùj vývoj a v prùbìhu procesu poøizování se mìní, a� na základì stanovisek dotèených 
orgánù, pøipomínek a námitek vlastníkù, zmìnou legislativy, zmìnou nebo úpravou limitù, tak i 
postojem vedení obce.  
Dle ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán v souvislostech a podrobnostech území 
obce zpøesòuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování jsou 
stanoveny § 18 a § 19 stavebního zákona. Jedním z cílù územního plánování je mimo jiné hospodárné 
vyu�ívání zastavìného území a zaji��ování ochrany nezastavìného území a nezastavitelných pozemkù. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyu�ití zastavìného 
území. Proto je nutné v�dy nejprve zvá�it, zda stávající zastavìné území neumo�òuje umístìní nových 
staveb pro po�adovaný úèel pøed unáhleným zastavováním volné krajiny. Pøi vymezování 
zastavitelných pozemkù je dùle�ité respektování pøírodních, kulturních a civilizaèních hodnot v území, 
vèetnì urbanistického, architektonického a archeologického dìdictví, významných faktorem je ochrana 
krajiny jako podstatné slo�ky prostøedí �ivota obyvatel a základ jejich toto�nosti. Pøi navrhování 
zastavitelnosti pozemkù je tøeba provìøovat a posuzovat potøebu zmìn v území, veøejný zájem na jejich 
provedení, jejich pøínosy, problémy, rizika s ohledem na veøejné zdraví, �ivotní prostøedí, geologickou 
stavbu v území, vliv na veøejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu�ívání. 
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Co se týká zmiòovaného pozemku p.è. 353/3 v k.ú. Stéblovice v námitce podatelky a jeho vývoje 
v procesu poøizování bylo zji�tìno následující: v dobì, kdy se zaèal územní plán poøizovat a obec zaèala 
shroma�ïovat po�adavky vlastníkù na zastavitelnost pozemkù, byl podán také po�adavek vlastníka 
pozemku p.è. 353/3 na zastavitelnost pozemku, obec vyhovìla po�adavku a nechala pozemek p.è. 
353/3, k.ú. Stéblovice zaøadit do pøipravovaného návrhu územního plánu k provìøení zastavitelnosti. 

Zpracovatelem byl dle pokynù pro zpracování návrhu vypracován návrh územního plánu Sobotka, kde 
byl pozemek p.è. 353/3 v k.ú. Stéblovice vymezen jako zastavitelná plocha Z23 se zpùsobem funkèního 
vyu�ití �plochy smí�ené obytné � venkovské (SV)�. V rámci ustanovení § 50 stavebního zákona byl 
vypracovaný návrh územního plánu Sobotka projednán s dotèenými orgány. Krajská hygienická stanice 
vyhodnotila lokalitu jako podmínìnì vhodnou. Nesouhlasné stanovisko vydal Mìstský úøad Jièín � 

odbor dopravy, odd. silnièního hospodáøství a správa CHKO Èeský ráj. 
 

V rámci vyhodnocení výsledku projednání byl poøizovatelem ve spolupráci s urèeným zastupitelem 
vypracován elaborát s názvem �Vyhodnocení spoleèného jednání o návrhu ÚP Sobotka ze dne 12.12. 
2012 vèetnì vyhodnocení pøipomínek uplatnìných dle §50 odst. 3 stav. zákona a stanovisek dle §50 
odst. 5 a 7 stavebního zákona a následné Pokyny na úpravu návrhu ÚP Sobotka.� Na základì výsledkù 
vyhodnocení spoleèného jednání, stanovisek v�ech dotèených orgánù, pøedev�ím stanoviska CHKO 
Èeský ráj, která vydala k dotazovanému pozemku p.è. 353/3, resp. navrhované lokalitì Z23 následující 
stanovisko: �Lokalita Z23 - p. p. è. 353/3, 353/4 k. ú. Stéblovice - V souèasné dobì se jedná o plochy 
orné pùdy. Lokalita je situována v plo�e doèasnì uklidnìného sesuvu. Sesuvné území nad komunikaci 
Sobotka - Mladìjov je zaji�tìno masivní opìrnou zdí. Lokalita se nachází ve III. zónì odstupòované 
ochrany pøírody a krajiny. V ust. § 2 naøízeni vlády je mezí poslání oblasti zaøazeno zachování 
typického charakteru krajiny, za souèasného rozvíjení ekologicky optimálního systému u�ívání krajiny a 
jejích pøírodních zdrojù. Osídlení je soustøedìno do obce Stéblovice. Obec se øadí mezi vesnice s 
dochovanou historickou strukturou. Jedná se o kompaktní vesnici bez centrálního prostoru, bez 
pravidelné vnitøní struktury s významným podílem zelenì uvnitø i na obvodu sídla. Dochovaná 
urbanistická struktura je hodnotou zasluhující zvý�enou ochranu. Stávající charakter zástavby je 
souèásti kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, ve smyslu ust § 12 zákona. Navr�ená 
lokalita nerespektuje stávající okraj sídla, a vystupuje za jeho východní okraj. Správa CHKO Èeský ráj 
nesouhlasí se zaøazením lokality�, bylo rozhodnuto o vypu�tìní lokality Z23 jako zastavitelné plochy 
z návrhu územního plánu, tj. z dal�ího pokraèování v procesu poøizování územního plánu. Návrh ÚP 
Sobotka byl na základì vyhodnocení výsledkù jednání zpracovatelem dle pokynù upraven pro veøejné 
projednání, ve kterém byl dotazovaný pozemek parc.è. 353/3 v k.ú. Stéblovice vymezen ji� jako plocha 
stabilizovaná s funkèním vyu�itím plochy zemìdìlské (NZ). V rámci veøejného projednání nebyla 
k této zmìnì uplatnìna �ádná pøipomínka ani námitka, a tak v upraveném návrhu územního plánu pro 

opakované veøejné projednání pozemek zùstal vymezen jako plocha stabilizovaná s funkèním vyu�itím 
�plochy zemìdìlské � (NZ). 

 

 

Závìr: 
Po posouzení v�ech vý�e uvedených faktorù a s pøihlédnutím k ustanovení §18 stavebního zákona, který 
stanovuje, �e cílem územního plánování je vytváøet pøedpoklady pro výstavbu a pro udr�itelný rozvoj 
území za pøedpokladu soustavného a komplexního øe�ení úèelného vyu�ití a prostorového uspoøádání 
území, s cílem dosa�ení obecnì prospì�ného souladu veøejných a soukromých zájmù, jejich koordinace 

a ochrany a rozvoje pøírodních, kulturních a civilizaèních hodnot území, vèetnì urbanistického, 
architektonického a archeologického dìdictví bylo rozhodnuto, �e námitce v bodì a), c), d) nebude 

vyhovìno, zastavitelné plochy s oznaèením Z 50 a Z 51 se zpùsobem vyu�ití �plochy smí�ené obytné 
venkovské (SV)� budou ponechány v návrhu ÚP Sobotka, tj. tak jak byly vymezeny v návrhu ÚP 
Sobotka pøi opakovaném veøejném projednání. V bodì b) bude èásteènì vyhovìno z dùvodu lep�í 
srozumitelnosti uvedeného textu týkajícího se koncepce zásobování vodou v místní èásti Stéblovice (viz 

vý�e uvedené). 
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Pouèení o odvolání (vztahuje se ke v�em uplatnìným námitkám): 
 
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst. 5 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù odvolat ani podat rozklad. 
 

 
                                                                                                                 �..................................... 
                           �otisk úøedního razítka�                                                     Ing. Lubor Jenèek 

                                                                                                                   starosta mìsta Sobotka 

 

 

 

16.  VYHODNOCENÍ PØIPOMÍNEK 

 

1. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 50 stavebního zákona � 

spoleèné jednání 
1.1. Pøipomínky sousedních obcí 
1.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 

1.3. Pøipomínky veøejnosti 
 

2. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona - 
veøejné projednání 

2.1. Pøipomínky sousedních obcí 
2.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 

2.3. Pøipomínky veøejnosti 
  

3. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona - 
opakované veøejné projednání 

3.1. Pøipomínky sousedních obcí 
3.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 

3.3. Pøipomínky veøejnosti 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. - 1. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 50 stavebního zákona - 
spoleèné jednání 
 

16. � 1.1. Pøipomínky sousedních obcí  
 

Ze sousedních obcí (Osek, Libo�ovice, Mladìjov, Sam�ina, Markvartice, Dolní Bousov) nikdo 
pøipomínky neuplatnil. 
 

 

16. � 1.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 
 

Pøipomínky oprávnìných investorù jsou vyhodnoceny v kap. 5. - 1.2. tohoto odùvodnìní 
 

 

16. � 1.3. Pøipomínky veøejnosti 
 

PhDr. Dagmar Famìrová, Pøíèná 438, Sobotka  

(znìní pøipomínky è.1): 
 

�Námitka proti ÚP Sobotka pro odbor úz. plánování a rozvoje 

Dobrý den, dovoluji si podat touto cestou námitku proti èásti územního plánu mìsta Sobotky. 
Nesouhlasím s plánovanou zmìnou plochy Z 12 - parcely è. 1479 v k.ú. Sobotka. Podrobnìj�í 
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odùvodnìní v pøíloze. 
Na shledanou. D. Famìrová, Sobotka 

Vìc: Námitka proti èásti návrhu územního plánu mìsta Sobotky 

Dovoluji si vznést námitku proti zmìnì urèení plochy Z 12. Navrhovaná zmìna této plochy (p.p. 1479 v 
k.ú. Sobotka) na sportovní úèely by radikálnì promìnila charakter pøístupové cesty k zámku 
Humprechtu. Tradiènì je v této lokalitì udr�ován a obnovován tøe�òový sad, který navazuje na 
historicky opodstatnìné u�ití tohoto prostoru. Pøedpokládaná promìna tohoto sadu na zpevnìnou 
plochu maximálnì do 80 procent by utilitárnì promìnila vyznìní tohoto místa a souèásti dlouhodobì 
budované atmosféry rekreaèní a relaxaèní oázy mìsta. 
Ji� pøi pøípravì územního plánu jsem proti tomuto zámìru protestovala ústnì u pana místostarosty J. 
Janatky, nyní vzná�ím písemný protest proti této devastaci kulturní krajiny okolo Humprechtu. 

PhDr. Dagmar Famìrová� 

Vyhodnocení: Lokalita Z12 byla vypu�tìna z návrhu ÚP Sobotka. 

Spoleèná pøipomínka 
Ing. Marie Tyrajová, trvale bytem: �pálova è.p. 452, 507 43 Sobotka 

Jan Tyraj, trvale bytem: �pálova è.p. 452, 507 43 Sobotka 

Hana �ulcová, trvale bytem: �pálova è.p. 453, 507 43 Sobotka 

Du�an Li�ka, trvale bytem: �pálova è.p. 447, 507 43 Sobotka 

Ladislava Li�ková, trvale bytem: �pálova è.p. 447, 507 43 Sobotka 

Ivana Bene�ová, trvale bytem: �pálova è.p. 462, 507 43 Sobotka 

Ladislav Bene�, trvale bytem: �pálova è.p 462, 507 43 Sobotka 

Josef Novák, trvale bytem: �pálova è.p. 171, 507 43 Sobotka 

Marie Nováková, trvale bytem: �pálova è.p. 171, 507 43 Sobotka 

Zdenìk Novák, trvale bytem: �pálova è.p. 171, 507 43 Sobotka 

Milena Nováková, trvale bytem: �pálova è.p. 171, 507 43 Sobotka 

Milo� Novák, trvale bytem: �pálova è.p. 221, 507 43 Sobotka 

Helena Nováková, trvale bytem: �pálova è.p. 221, 507 43 Sobotka 

Jan Tondr, trvale bytem: �pálova è.p. 227, 507 43 Sobotka 

Milena Tondrová, trvale bytem: �pálova è.p. 227, 507 43 Sobotka 

Ing Vladimir �ulc, trvale bytem: �pálova è.p. 716, 507 43 Sobotka 

Martina �ulcová, trvale bytem: �pálova è.p. 716, 507 43 Sobotka 

Stanislav Holub, bytem: �pálova è.p. 466, 507 43 Sobotka, trvale bytem: Boleslavská 328, 507 13 

Sobotka 

Jarmila Holubová, trvale bytem: �pálova è.p. 466, 507 43 Sobotka, trvale bytem: Boleslavská 328, 
507 43 Sobotka 

Milan Jirkù, trvale bytem: �pálova è.p. 428, 507 43 Sobotka 

Jarmila Rybová, trvale bytem: �pálova è.p. 428, 507 43 Sobotka 

Franti�ek Vokráèko, trvale bytem: �pálova è.p. 430, 507 43 Sobotka 

Eva Vokráèková, trvale bytem: �pálova è.p. 430, 507 43 Sobotka 

Vladimíra Øímková, bytem �pálova è.p. 437, 507 43 Sobotka, trvale bytem; Nikoly Vapcarova 
3176/20, Modøany, 143 00 Praha 12 

(znìní pøipomínky è.2): 

�Vìc: 
Pøipomínka k návrhu územního plánu Sobotka a vyhodnocení vlivu na �ivotní prostøedí 
My, ní�e podepsaní obèané mìsta Sobotky, 
uplatòujeme v souladu s ust. § 50 odst. 3 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �stavební zákon�) pøipomínku k návrhu 
územního plánu Sobotka (dále jen �ÚP Sobotka�) vypracovaného Ing. arch. Karlem Novotným, è. 
autorizace u ÈKA è. 2039, bytem Bro�íkova 1684, 500 12 Hradec Králové a k posouzení vlivu 
Územního plánu Sobotka na �ivotní prostøedí (dále jen �Posouzení vlivu na �ivotní prostøedí�) 
zpracovaného Ing. Marii Skyblovou, Ph.D., bytem Zahradní 241, �títina, dle ust. § 101 zákona è. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon 
o posuzování vlivù na �ivotní prostøedí), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, v rozsahu pøílohy stavebního 
zákona o územním plánování a stavebním øádu. 

Pøedmìtem pøipomínky je skuteènost, �e v ÚP Sobotka, ani v Posouzení vlivu na �ivotní prostøedí není 
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zakresleno ani øe�eno napojení domácností na ulici �pálova na kanalizaèní øád mìsta Sobotka. V 
návrhu ÚP Sobotka, jako� i v Posouzení vlivu na �ivotní prostøedí se výslovnì pøedpokládá napojení 
obce Èálovice a neodkanalizované èásti obce Staòkova Lhota na stávající kanalizaèní sí� mìsta 
Sobotky. Napojení neodkanalizovaných èásti mìsta Sobotka ale není v ÚP Sobotka øe�eno a ani 
zmínìno v Posouzení vlivu na �ivotní prostøed. Není jasné, proè se umo�òuje napojení na kanalizaci 

mìsta Sobotky, pokud jde o domácnosti v obci Èálovice a dále neodkanalizované èásti obce Staòkovy 
Lhoty, kdy� není øe�eno napojení neodkanalizovaných èástí mìsta Sobotky. Tady, jako obèané Sobotky, 
podotýkáme, �e dává vìcnì smysl zajistit na prvním místì napojení na kanalizaci mìsta Sobotky 
obèanùm mìsta Sobotky a teprve v dal�ích fázích napojovat na kanalizaci dal�í obce. 

Pokud jde o argumentaci, �e severní èást správního území mìsta Sobotky le�í v chránìné oblasti 
pøirozené akumulace podzemních i povrchových vod Severoèeská køída, pak se odkazujeme na naøízení 
vlády è. 85/1981 Sb., o chránìných oblastech pøirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský 
les, Severoèeská køída, Východoèeská køída, Polická pánev, Tøeboòská pánev a Kvartér øeky Moravy, 

ze kterého plyne, �e èást ulice �pálovy, le�ící na sever od silnice I/16 spadá do této oblasti, a druhá èást 
k této oblasti bezprostøednì pøiléhá. Pøipojení domácností v ulici �pálova na kanalizaci mìsta bude mít 
pozitivní vliv na stav likvidace odpadních vod mìsta Sobotky a také na kvalitu povrchových vod. 

Po�adujeme, aby v ÚP Sobotka bylo zakresleno a v textové èásti uvedeno a dále v materiálu Posouzení 
vlivu na �ivotní prostøedí (èást 3.4 Vliv na vody) výslovnì øe�eno napojení domácností na ulici �pálova 
na kanalizaci mìsta Sobotky.� 

Vyhodnocení: Územním plánem byla stanovena závazná základní koncepce technické infrastruktury.   
 

Milo� Novák, �pálova 221, 507 43 Sobotka 

(znìní pøipomínky è.3): 

�VÌC: �ádost o doplnìní textové èásti k souèasnému návrhu územního plánu 

�ádám Vás o doplnìní textové èásti ploch smí�ených výrobních (VS), aby byl v pøípustném vyu�ití 
umo�nìn provoz autolakovny, autoservisu a ubytování tak, jak jsme v jednání od prvopoèátku tvorby 
nového územního plánu mìsta Sobotky ve vztahu k parcelám st. p. è. 801 a 802 v k.ú. Sobotka. 

Dìkuji, s pozdravem 

Milo� Novák� 

Vyhodnocení: Územní plán respektuje jednotlivá ustanovení vyhlá�ky è. 501/2006 Sb., o obecných 
po�adavcích na vyu�ívání území, tj. v plochách výrobních není pøípustné ubytování. Plochy ubytování 
nále�í zejména do ploch obèanského vybavení. 
 

ADS Sobotka s.r.o., U stadionu 612, 507 43 Sobotka 

(znìní pøipomínky è.4) 

�Vìc: �ádost o roz�íøení vyu�ití pozemkù - kat. území Sobotka. 
Vá�ení,  
dovolte mi, abych Vás po�ádal, jménem svým i ostatních vlastníkù v lokalitì �Pod Frutou� o roz�íøení 
stávajícího vyu�ití pozemkù. Jedná se o pozemkové parcely v kat. území Sobotka 2487/1, 2487/2, 
2487/3, 2487/4 a 2487/6. S dotèenými vlastníky jsem v kontaktu, mám od nich plnou moc k jednání. 

Ve stávajícím návrhu územního plánu pro mìsto Sobotka je tato lokalita è. Z42 vedena jako VS - plocha 

smí�ená výrobní, a my �ádáme o roz�íøení stávajícího vyu�ití na plochu dopravní infrastruktury pro 
silnièní dopravu. 

Vzhledem ke skuteènosti, �e v na�em mìstì chybí èerpací stanice - bývalá je ji� nìkolik let zavøena bez 
známky znovuotevøení. Nyní se rýsuje reálná �ance její výstavby v místì na�eho pùvodního zámìru. V 
roce 1990 na ní bylo vydáno územní rozhodnutí, av�ak realizace se neuskuteènila z dùvodù finanèního 

krytí celého projektu. 
Pøedem dìkuji za podání zprávy.  
Dìkuji i za ostatní vlastníky 

ADS Sobotka s.r.o. 

�lechta Pavel, jednatel 
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Pøílohy: Situaèní snímek s vyznaèením lokality� 

Vyhodnocení: Lokalita Z42 byla vymezena jako návrhová lokalita s navr�eným funkèním vyu�itím 
�plochy dopravní infrastruktury (DS)�. 
 

 

 

16. - 2. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona - 
veøejné projednání 
 

 

16. � 2.1. Pøipomínky sousedních obcí  
 

Ze sousedních obcí (Osek, Libo�ovice, Mladìjov, Sam�ina, Markvartice, Dolní Bousov) nikdo 
pøipomínky neuplatnil. 
 

 

16. � 2.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 
 

Pøipomínky oprávnìných investorù jsou vyhodnoceny v kap. 5. - 2.2. tohoto odùvodnìní 
 

 

16. � 2.3. Pøipomínky veøejnosti 
 

PØIPOMÍNKA è. 1. � Mgr. Hana Klofnarová, Spy�ova è.p. 18; JUDr. Milan Pavlíèek, v.r., 
Spy�ova 8; Jaroslav Pelda, Spy�ova 15; Alena �epsová, Spy�ova 13; Michal Frank, Spy�ova 22; 
Petr Èerych, Spy�ova 24; Marie Rychnová, Spy�ova 1; Pavel Rychna, Spy�ova 1; Václav Ullrich, 
Spy�ova 17; Helena Drapáková, Spy�ova 3; Ladislav Drapák, Spy�ova 3; Vladimíra Galisová, 
Spy�ova 4; Jaroslav Kuèera, Spy�ova 26; Drahu�e Králová, Spy�ova 31; Miroslava Petøíèková, 
Spy�ova 19; Hana Pavlíèková, Spy�ova 35; Hana Vaòková, Spy�ova 14; Eva Konùpková, Spy�ova 
50, Sobotka 507 43 

(znìní pøipomínky è.1): 
�Pøipomínky vlastníkù nemovitostí v mìstské èásti Sobotka-Spy�ova k návrhu územního plánu Sobotka. 
Protierozní opatøení u obce Spy�ová v navrhovaném územním plánu jsou podle na�eho názoru 
nedostateèná a nerespektují zku�enosti ze záplav, které se zde v minulosti opakovanì staly, tak�e  
by nemohla zabránit dal�ím �kodám, jejich� vznik lze pøi tomto stavu vìcí v budoucnu dùvodnì 
oèekávat. 
Protierozní opatøení jsou ve stávající podobì návrhu územního plánu toti� navr�ena pouze  
ze severního smìru, tj. od Sobotky, ale na to, aby byla efektivní a úèinná, je z preventivních dùvodù 
nutné doplnit pruh ochranné zelenì K6 je�tì pruhem podél západní strany silnice Sobotka-Spy�ova  
(na pozemcích è. 566/45, 566/42, 566/43, 566/44, 497/99, 497/72, 497/98, 497/102 k.ú. Sobotka)  
- k poslední záplavì z tohoto smìru v èervenci 2012 do�lo tak, �e pøi pøílivovém de�ti stekla voda  
s bahnem z pole vysoko nad Spy�ovou do úvozu na silnici a po ní do obce. 
Pøitom od severu pøes plochu K7 místní nepamatují, �e by záplava do obce pøi�la. Odtok z polí  
nad ní smìøuje východním smìrem do potoka, nikoliv pøímo na obec - úèinnìj�í by tedy byla plocha 
ochranné zelenì podél tohoto potoka.  
Nejèastìji pøicházejí záplavy do Spy�ové ze sva�itých polností a z potokù ze severovýchodu a východu 
(tj. smìrem od Staòkovy Lhoty a od Lavic), pøièem� z tohoto smìru územní plán vùbec �ádná opatøení 
nenavrhuje. Dále tedy �ádáme alespoò o pøimìøené vytýèení ploch ochranné a izolaèní zelenì  
i z tohoto smìru nad obcí Spy�ova a kolem potokù v místech, kde se do nich pozemky vedené v katastru 
nemovitostí jako orná pùda sva�ují, tj. minimálnì na pozemcích è. 678/1, 678/3, 678/8, 678/13, 678/16, 
678/17, 678/19 a na pozemku 663/7 v k.ú. Staòkova Lhota a na pozemcích è. 61/1 a 155/1  
v k.ú. Spy�ova.� 

 

Vyhodnocení pøipomínky:  
Ze severu Spy�ové je navr�ena ochranná zeleò K6 a K7 pro zmírnìní úèinkù pøívalových vod na 
zastavìné území. 
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Obrázek 2: Výøez z Hlavního výkresu Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�ený k veøejnému projednání 
 

Funkèní vyu�ití pozemkù uvedených v pøipomínce dle Návrhu ÚP Sobotka pøedlo�enému  
k veø. projednání: 
- 566/45 v k.ú. Sobotka � severní èást pozemku v plo�e DS - návrh (lokalita Z1a), ji�ní èást v plo�e NZ 
� stav a DS � územní rezerva (R1) 
- 566/42 v k.ú. Sobotka � plocha NZ � stav, severní èást pozemku DS � územní rezerva (R1) 
- 566/43, 566/44 v k.ú. Sobotka � plocha NZ � stav 

- 497/99, 497/72, 497/98 v k.ú. Spy�ova � plocha NSpz � stav 

- 497/102 v k.ú. Sobotka � severní èást pozemku v plo�e NSpz � stav, ji�ní èást v plo�e ZO � návrh 
(lokalita K6) 

- 678/1, 678/3, 678/8, 678/13, 678/16, 678/17, 678/19, 663/7 v k.ú. Staòkova Lhota - v plo�e NSpz  
� stav 

- 61/1a 155/1 v k.ú. Spy�ova v plo�e NSpz � stav 

Pøípustným vyu�itím ploch NSpz �plochy smí�ené nezastavìného území � pøírodní, zemìdìlské�  
dle kap. 6.27 Návrhu ÚP Sobotka je �zeleò ochranná a izolaèní, technická zaøízení proti erozi�,  
na pozemcích zahrnutých do tìchto ploch lze tedy i za souèasného stavu Návrhu ÚP Sobotka 
protierozní opatøení realizovat bez nutnosti vymezovat zde plochu �zeleò ochranná a izolaèní�.  
Na pozemcích v plochách NZ �plochy zemìdìlské� jsou pøípustné �liniové a plo�né porosty  
pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromoøadí apod.), vodohospodáøské meliorace 
pozemkù a dále je zde uvedeno, �e zámìry neuvedené v pøípustném vyu�ití se budou posuzovat podle 
sluèitelnosti s hlavním vyu�itím. 
Severní èást pozemku 566/45 v k.ú. Sobotka je navr�ena zastavitelná plocha DS �plocha dopravní 
infrastruktury � silnièní�, lokalita Z1a, co� je zastavitelná plocha pro øe�ení dopravního napojení silnic 
1., 2. a 3. tøídy a pro umístìní dopravního vybavení v k.ú. Sobotka. 
 

Pøipomínce se vyhoví, bude provìøen po�adavek na vymezení protierozních opatøení v dotèeném území 
(zejm. severním, severovýchodním a východním smìrem od Spy�ové). 
Pokyny na úpravu: V návrhu ÚP Sobotka provìøit po�adavek na vymezení protierozních opatøení v 
dotèeném území (zejm. severním, severovýchodním a východním smìrem od Spy�ové). 
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16. - 3. Vyhodnocení pøipomínek uplatnìných k návrhu ÚP Sobotka dle § 52 stavebního zákona - 
opakované veøejné projednání 
 
16. � 3.1. Pøipomínky sousedních obcí  
 

Ze sousedních obcí (Osek, Libo�ovice, Mladìjov, Sam�ina, Markvartice, Dolní Bousov) nikdo 
pøipomínky neuplatnil. 
 

 

16. � 3.2. Pøipomínky oprávnìných investorù 
 

Pøipomínky oprávnìných investorù jsou vyhodnoceny v kap. 5. - 4.2. tohoto odùvodnìní 
 

 

16. � 3.3. Pøipomínky veøejnosti 
 

Ing. Jaromír Hou�vièka, nám. Míru 219, Sobotka 507 43 

(znìní pøipomínky): 
�Vìc: K è.j. MuJc/2016/25193/UP/Liu � námitky a pøipomínky 

Pøedev�ím v zájmu pøedejití vzniku dal�ích zcela zbyteèných nákladù a pøedejití vzniku dal�ích �kod a 
újem zpùsobených pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem u Vás 
tímto nejenom v souvislosti s konáním opakovaného veøejného projednání upraveného NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTKA dne 19.10.2016 od 16 hod. v návaznosti na mnou ji� pøi tomto 
projednání konkrétnì vznesené námitky a pøipomínky, které byly a jsou objektivnì dùvodné a které zde 
nebyly øádnì a uspokojivì vypoøádány tyto ve stejném rozsahu vzná�ím i touto písemnou formou 
(konkrétnì viz poøízený audiozáznam) a jako projednávanými úpravami bezprostøednì dotèený obèan a 
záva�nost a rozsah dùsledkù �ádám o jejich øádné a uspokojivé vypoøádání, za které (nejen za sebe, ale 
i v�echny dotèené) pøedem upøímnì dìkuji. 
Stále je�tì se silnì otøesenou dùvìrou v právní stát a EU. 
V úctì k právu, spravedlnosti a svìdomí. 

Ing. Jaromír Hou�vièka, v.r. 
                                                                   nar. 3.4.1952 

                       adresa pro doruèování:  Sobotka, nám. Míru 219 

P.S.: pro pøípad zme�kání odeslání z dùvodu nastalé èasové tísnì ji� nyní �ádám o jeho prominutí� 

 

Vyhodnocení pøipomínky: nepøihlí�í se 

Jeliko� z uplatnìného podání nebylo na první pohled zøejmé, zda se jedná o námitku èi pøipomínku, a 
podatelem nebyla tato skuteènost ani pøes zaslanou výzvu upøesnìna, a s ohledem na jeho nekonkrétní 
obsah, který nesplòoval po�adavky dané zákonem, bylo toto podání vyhodnoceno jako pøipomínka, a 
tak s ní bylo i nakládáno.  
 

Mìstský úøad Jièín, odbor územního plánování a rozvoje mìsta, pracovi�tì úøad územního plánování 
(dále jen �úøad územního plánování�), jako poøizovatel územnì plánovací dokumentace mìsta Sobotka 
dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona è.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen stavební zákon) se vý�e uvedeným podáním zabýval. Nejprve posoudil 
jeho právoplatnost v procesu poøizování územního plánování, a to porovnáním s termínem stanoveným 
pro podávání námitek a pøipomínek k projednávanému návrhu ÚP Sobotka dle ustanovení §52 
stavebního zákona. Termín byl stanoven v souladu s ustanovením §52 odst. 3 stavebního zákona, který 
urèuje nejzaz�í dobu, pro podávání pøipomínek a námitek, 7 dnù ode dne veøejného projednání. 
Opakované veøejné projednání se konalo 19.10.2016, a tak konec lhùty pro podávání pøipomínek a 
námitek byl v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona stanoven na 26.10.2016, na co� bylo øádnì 
upozornìno nejen pøi samotném prùbìhu opakovaného veøejného projednání, ale pøedev�ím ve veøejné 
vyhlá�ce, vyvì�ené od 16.9.2016 do 27.10.2016. Na úøední desce poøizovatele a obce, pro kterou byl 
územní plán poøizován. Veøejnou vyhlá�kou a poøizovatelem v prùbìhu opakovaného veøejného 
projednání bylo zároveò i upozornìno, �e se k pozdìji uplatnìným pøipomínkám a námitkám nepøihlí�í. 
 

Vý�e uvedené podání bylo poøizovateli doruèeno nejprve elektronicky faxem dne 26.10.2016 na 
podatelnu Mìstského úøadu Jièín. Následnì bylo dne 31.10.2016 podání v písemné formì doruèeno na 
podatelnu Mìstského úøadu Jièín, co� bylo potvrzeno podacím razítkem. Vzhledem ke skuteènosti, �e 
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elektronické podání faxem bylo do 5 dnù doplnìno v písemné podobì (v souladu s ustanovením § 37 
odst. 4 správního øádu), poøizovatel podání vyhodnotil jako podané v termínu, tj. do 26.10.2016. 
Poøizovatel v�ak zároveò zjistil, jak u� bylo popsáno vý�e, �e uvedené podání v pøedlo�ené podobì 
nelze s ohledem na neúplný a nekonkrétní obsah øádnì vyhodnotit.  
Vzhledem k tomu, �e vý�e uvedené podání ve vìci: �K è.j. MuJc/2016/25193/UP/Liu � námitky a 
pøipomínky� neobsahovalo v�echny potøebné nále�itosti, které jsou vy�adovány dle ustanovení § 22 
odst. 3 a § 52 odst. 3 a 2 stavebního zákona, byl podatel vyzván v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 
správního øádu k doplnìní svého podání, a to písemnou výzvou pod è.j. Mujc/2016/30192/UP/Liu ze 
dne 2.11.2016. Poøizovatel ve výzvì podateli pro upøesnìní uvedl chybìjící údaje, které nebyly souèástí 
podání, a které po�adoval doplnit.  
 

Jednalo se o následující údaje: a) konkrétní písemnou specifikaci uplatòovaných námitek a pøipomínek 
a písemné odùvodnìní pøipomínek a námitek, b) úplnou identifikaci pozemkù, tj. vèetnì uvedení 
katastrálního území, ve kterém se dotèené pozemky nachází (tj. jasné vymezení území dotèené 
námitkami èi pøipomínkami), c) uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemkùm nebo stavbám 
v dotèeném území. Na doplnìní chybìjících nále�itostí byla podateli ulo�ena lhùta 10 dní od doruèení 
této výzvy v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 správního øádu s upozornìním, �e pokud své podání ze 
dne 26.10.2016 nedoplní, nebude moci k nìmu být pøihlédnuto. Z písemného dokladu o doruèení 
provozovatele po�tovních slu�eb bylo zji�tìno, �e podatel potvrdil pøevzetí zásilky (tj. výzvy s è.j. 
Mujc/2016/30192/UP/Liu) dne 14.11.2016. To znamená, �e lhùta pro doplnìní chybìjících nále�itostí 
byla stanovena na den 24.11.2016 vèetnì. Dne 25.11.2016 v 18:26 byla odeslána podatelem na 
podatelnu Mìstského úøadu Jièín odpovìï opìt v elektronické podobì faxem, a to v obdobné 
nekonkrétní podobì jako pùvodní podání, tj. bez doplnìní údajù, které na základì výzvy poøizovatel 
po�adoval doplnit. Dále bylo zji�tìno, �e stejná odpovìï zaslaná elektronicky faxem dne 25.11.2016 

byla v písemné podobì pøedána dne 26.11.2016 provozovateli po�tovních slu�eb v Mladé Boleslavi. 
 

Znìní doplòujícího podání uplatnìného po výzvì k doplnìní chybìjících nále�itostí: 
�Vìc: K è.j. MuJc/2016/30192/UP/Liu  
Pøedev�ím v zájmu pøedejití vzniku dal�ích zcela zbyteèných nákladù a pøedejití vzniku dal�ích �kod a 
újem zpùsobených pøi výkonu veøejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úøedním postupem Vás tímto 
nejenom v souvislosti s konáním opakovaného veøejného projednání upraveného NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBOTKA dne 19.10.2016 od 16 hod. v návaznosti na mnou ji� pøi tomto 
projednání konkrétnì vznesené námitky a pøipomínky, které byly a jsou objektivnì dùvodné a které zde 
nebyly øádnì a uspokojivì vypoøádány a tyto ve stejném rozsahu mnou byly vzneseny i pøedchozím 
písemným podáním ze dne 26.10.2016, ve kterém byly a jsou konkretizovány odkazem na poøízený 
audiozáznam z opak. projednání, tzn. �e tyto námitky a pøipomínky byly a jsou nejen správnímu orgánu 
ji� ode dne 19.10.2016 dobøe známy a nic nebránilo a nebrání tomu, aby k nim bylo øádnì pøihlédnuto 
a nejen tyto byly správním orgánem øádnì vypoøádány, proto jako projednávanými úpravami 
bezprostøednì dotèený obèan a záva�nost a rozsah dùsledkù �ádám o jejich øádné a uspokojivé 
vypoøádání, za které (nejen za sebe, ale i v�echny dotèené) pøedem upøímnì dìkuji (s tím, �e v pøípadì 
nezbytné potøeby jsem pøipraven vý�e uvedený audiozáznam správnímu orgánu poskytnout nebo z nìho 
poøídit alespoò zkrácený pøepis vznesených námitek a pøipomínek). 
Stále je�tì se silnì otøesenou dùvìrou v právní stát a EU. 
V úctì k právu, spravedlnosti a svìdomí. 
                                                                   Ing. Jaromír Hou�vièka, v.r. 
                                                                   nar. 3.4.1952 

                           adresa pro doruèování:  Sobotka, nám. Míru 219 

P.S.: pro pøípad zme�kání odeslání z dùvodu nastalé èasové tísnì ji� nyní �ádám o jeho prominutí� 

 

Po prostudování doplòujícího podání bylo zji�tìno, �e podání bylo odesláno elektronicky faxem (dle 

hlavièky odesílatele faxu: dne 25.11.2016 v 18:26), doruèení faxu (dle potvrzení elektronického pøijetí 
faxu z podatelny MìÚ Jièín dne 26.11.2016 v 00:39), a následnì originál navazujícího podání byl 
odeslán prostøednictvím provozovatele po�tovních slu�eb dne 26.11.2016, a doruèen na podatelnu MìÚ 
Jièín dne 28.11.2016), tj. v elektronické i písemné podobì po stanovené lhùtì. 
 

Zároveò z nového podání v�ak vyplynulo, �e ani po výzvì poøizovatele k doplnìní chybìjících údajù, 
nebyly podatelem po�adované nále�itosti doplnìny a zároveò bylo podání uplatnìno po ulo�ené lhùtì 
10 dní od doruèení výzvy k doplnìní chybìjících nále�itostí (tj. po 24.11.2016). S ohledem na tyto 
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skuteènosti, �e doplòující podání bylo uskuteènìno po ulo�ené lhùtì, a neobsahovalo (ani po výzvì 
poøizovatele) po�adované nále�itosti, byla tato pøipomínka vyhodnocena jako nesplòující po�adované 
nále�itosti vyplývající ze zákona. Na základì vý�e uvedeného k  pøipomínce nebylo pøihlédnuto, a jejím 
obsahem se ji� poøizovatel spolu s urèeným zastupitelem nezabývali. 
 

 

 

17. VÝSLEDEK PØEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZEJMÉNA S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚPD VYDANOU 
KRAJEM, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, SE 
STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDÌCÍMI PØEDPISY, 
S PO�ADAVKY ZVLÁ�TNÍCH PRÁVNÍCH PØEDPISÙ A SE 
STANOVISKY DOTÈENÝCH ORGÁNÙ  

 

Vyhodnocení souladu územního plánu:  
- s Politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem .� viz. kapitola 2) tohoto odùvodnìní  
- s cíli a úkoly územního plánování �. viz. kapitola 3) tohoto odùvodnìní  
- se stavebním zákonem a jeho provádìcími pøedpisy �. viz. kapitola 4) tohoto odùvodnìní  
- s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù � viz kapitola 5) tohoto odùvodnìní  
- se stanovisky dotèených orgánù �. viz. kapitola 5) tohoto odùvodnìní  
 

Pøezkum územního plánu poøizovatelem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona  
 

s Politikou územního rozvoje ÈR a ÚPD vydanou krajem:  
Na základì vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky a se 
Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje uvedeného v kapitole 2) tohoto odùvodnìní lze v 
rámci pøezkumu øe�ení ÚP Sobotka poøizovatelem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona konstatovat, �e v 

návrhu ÚP Sobotka z hlediska posouzení souladu s Politikou územního rozvoje Èeské republiky 
ve znìní Aktualizace è. 1 schválenou usnesením vlády ÈR è. 276 dne 15. 4. 2015 a souladu se 

Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydané zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje na svém 22. zasedání dne 8. záøí 2011 usnesením è. 22/1564/2011 s úèinností ode dne 16. 11. 
2011 poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání 
Územního plánu Sobotka.  

 

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po�adavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot a po�adavky na ochranu nezastavìného území:  
Na základì vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
po�adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot a po�adavky na ochranu 
nezastavìného území uvedeného v kapitole 3) tohoto odùvodnìní lze v rámci pøezkumu øe�ení ÚP 
Sobotka poøizovatelem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona konstatovat, �e v návrhu ÚP Sobotka z 

hlediska posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování poøizovatel neshledal takové 
nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání Územního plánu Sobotka.  

 

s po�adavky stavebního zákona a jeho provádìcích právních pøedpisù:  
Na základì vyhodnocení souladu územního plánu s po�adavky stavebního zákona a jeho provádìcích 
právních pøedpisù uvedeného v kapitole 4) tohoto odùvodnìní lze v rámci pøezkumu øe�ení ÚP Sobotka 

poøizovatelem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona konstatovat, �e v návrhu ÚP Sobotka z hlediska 

posouzení souladu s po�adavky stavebního zákona a jeho provádìcích právních pøedpisù 
poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání Územního 
plánu Sobotka.  

 

s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních 
pøedpisù, popøípadì s výsledky øe�ení rozporù:  
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Poøizovatel pøezkoumal návrh øe�ení ve vztahu ke zvlá�tním právním pøedpisùm chránìných dotèenými 
orgány, které nepodaly v zákonných lhùtách v jednotlivých fázích projednávání návrhu ÚP (§50 a §52 
stavebního zákona) svá stanoviska a do�el k závìru, �e øe�ení ÚP není v rozporu s veøejným zájmem 
hájeným pøíslu�nými dotèenými orgány.  
Na základì tohoto pøezkoumání a vyhodnocení souladu územního plánu s po�adavky zvlá�tních 
právních pøedpisù a se stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì s 
výsledky øe�ení rozporù uvedených v jednotlivých kapitolách (napø. kap. 5)) tohoto odùvodnìní lze v 
rámci pøezkumu øe�ení ÚP Sobotka poøizovatelem dle § 53 odst. 4 stavebního zákona konstatovat, �e v 

návrhu ÚP Sobotka z hlediska posouzení souladu s po�adavky zvlá�tních právních pøedpisù a se 
stanovisky dotèených orgánù podle zvlá�tních právních pøedpisù, popøípadì s výsledky øe�ení 
rozporù poøizovatel neshledal takové nedostatky, které by neumo�òovaly pøistoupit k vydání 
Územního plánu Sobotka. 
 

 

 

18. ÚDAJE O POÈTU LISTÙ ODÙVODNÌNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
VÝKRESÙ GRAFICKÉ ÈÁSTI 

 

 
Poèet stran textové èásti odùvodnìní ÚP Sobotka: 165 
       
Poèet výkresù grafické èásti: 3 
           
- Koordinaèní výkres - mìøítko 1:5000, dva mapové listy 
- Výkres �ir�ích vztahù - mìøítko 1:50000, jeden mapový list 
- Výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu - mìøítko 1:5000, dva mapové listy 
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Pouèení: 
Proti Územnímu plánu Sobotka vydanému formou opatøení obecné povahy nelze podat 
opravný prostøedek (§ 173 odst. 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ..............................................                                       �...................................... 
                   Ing. Lubor Jenèek                                                       Bc. Jan Janatka 
                       starosta mìsta                                                      místostarosta mìsta 
 
 
 
 
 
 
Úèinnost: 
Toto opatøení obecné povahy nabývá úèinnosti patnáctým dnem po dni vyvì�ení veøejné 
vyhlá�ky (§173 odst. 1 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù). 
 
 
 
Ulo�ení dokumentace: 
Do tohoto územního plánu je mo�né nahlí�et v místech jeho ulo�ení (§ 165 odst. 1 stavebního 
zákona, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù): 
 

· Mìstský úøad Sobotka, Boleslavská 440, Sobotka 

· Mìstský úøad Sobotka � Stavební úøad, Boleslavská 440, Sobotka  

· Mìstský úøad Jièín � Odbor územního plánování a rozvoje mìsta, 17. listopadu 16, Jièín 

· Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Pivovarské námìstí 1245/2, Hradec Králové 
 
 


