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B1 – textová �ást od�vodn�ní ÚP 
1.   POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   

 
Po�izovatelem Územního plánu Bašnice je M�stský ú�ad Ho�ice, stavební ú�ad – odd. 
územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základ� písemného požadavku obce dle 
§ 6, odstavce 1, písmeno c)  zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon).  
 
O po�ízení Územního plánu Bašnice rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
9. 5. 2011 usnesením �.2 /2011.  
 
Po�izování územního plánu za�alo zpracováním návrhu zadání. Návrh zadání byl vypracován 
ve smyslu § 47 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� 
analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� 
plánovací �innosti, v souladu s p�ílohou �. 6 vyhlášky. Podkladem pro návrh zadání byly 
zapracované ÚAP a dopl�ující pr�zkumy a rozbory obce Bašnice, zpracované Ing. arch. 
Pavlem Tománkem. �ešené území obce Bašnice (kód obce 572667) tvo�í jedno katastrální 
území – k. ú. Bašnice o celkové rozloze 609 hektar�. Celkový po�et obyvatel k 31.12.2011 byl 
187.  
Po�izovatel oznámil vystavení a zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu Bašnice 
ve�ejnou vyhláškou ze dne 20.2.2012. Návrh zadání byl vystaven k nahlédnutí od 27.2. 2011 
do 28.3. 2012 na Obecním ú�adu Bašnice, M�stském ú�adu Ho�ice – stavební ú�ad a na 
internetových stránkách http://www.horice.org/cz/urad-uzemniho-planovani/navrhy/. 
Do 30 dn� od obdržení návrhu zadání mohly dot�ené orgány a krajský ú�ad uplatnit u 
po�izovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních 
p�edpis� a požadavek na vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí v�etn� jeho 
obsahu a rozsahu podle zvláštního právního p�edpisu (zákon �.114/1992 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�). Ve stejné lh�t� mohly uplatnit u po�izovatele své podn�ty i sousední 
obce. Po dobu 30 dn� ode dne vyv�šení oznámení o projednávání návrhu zadání na ú�ední 
desce mohl každý uplatnit své p�ipomínky. 
Návrh zadání byl poté v b�eznu 2012 dopln�n po�izovatelem ve spolupráci s ur�eným 
zastupitelem obce, kterým byl jmenován na zasedání zastupitelstva obce Bašnice konaném 
dne 9. 5. 2011 starosta obce p. Miloslav Zamou�il. 
 
Projednaný návrh zadání Územního plánu Bašnice byl schválen zastupitelstvem obce Bašnice 
dne 4.4. 2012 usnesením �. 3/2012, bod 3. 
 
Návrh Územního plánu Bašnice byl vypracován projektantem Ing. arch. Pavlem Tománkem,    
(I�O 652 34 448, autorizace �KA 01 197) v zá�í 2012. Návrh územního plánu Bašnice byl 
v souladu s § 50 odst.3 zákona 186/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� doru�en ve�ejnou 
vyhláškou, spole�né jednání dot�ených orgánu se konalo 16. 4. 2013.  
 
Dot�ené orgány uplatnily svá stanoviska (viz bod 6. VYHODNOCENÍ SOULADU S 
POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS
 A SE STANOVISKY DOT�ENÝCH 
ORGÁN
 PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS
, POP�ÍPAD� S VÝSLEDKEM 
�EŠENÍ ROZPOR
)  
 
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila p�ipomínky. V zákonné lh�t� byla doru�ena jedna 
p�ipomínka ob�ana.  
 
Stanovisko Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje k návrhu územního plánu Bašnice 
(zn.22524/UP/2013/Sm) bylo doru�eno 14.ledna 2014.  
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V souladu s ustanovením § 52 SZ bylo zahájeno �ízení o ÚP. Ve�ejné projednání s termínem 
konání dne 28.5.2014 bylo oznámeno 15.4.2014. Dne 23.4.2014 byla podána námitka. 
Rozsah námitky vyžadoval dožádání stanoviska katastrálního ú�adu a prov��ení pom�r� 
v dot�ené lokalit�. Z tohoto d�vodu bylo ve�ejné projednání zrušeno a po vy�ešení námitky   
návrh ÚP upraven. Nové ve�ejné projednání bylo stanoveno na 22.9.2014. Dot�ené orgány a 
sousední obce byly seznámeny se skute�ností, že návrh územního plánu Bašnice byl p�ed 
opakovaným ve�ejným projednáním upraven. 
 
Na ve�ejném projednání byli p�ítomní op�tovn� seznámeni s možnostmi podání p�ipomínky 
nebo námitky. Byl podán odborný výklad návrhu územního plánu Bašnice, uveden d�vod 
opakovaného konání ve�ejného projednání v�etn� �ešení podané námitky a upozorn�ní na 
zm�ny v návrhu územního plánu provedené po zve�ejn�ní dle § 51. 
V zákonné lh�t� nebyly uplatn�ny další námitky ani p�ipomínky. Dot�ené orgány souhlasily 
nebo neuplatnily stanoviska. Ministerstvo obrany Praha p�ipomínkou požadovalo opravu chyby 
v ozna�ení provozovatele letiš� Ho�ice a Hradec Králové, který stanovuje jejich ochranná 
pásma. Nesprávnost byla odstran�na. Není d�vodem k novému projednávání. 
 
Bylo konstatováno, že upravený návrh ÚP Bašnice je možno p�edložit Zastupitelstvu obce 
Bašnice k vydání. Zastupitelstvo, které se konalo dne 8.10.2014 ov��ilo dle § 54 odst.2 
stavebního zákona a vydalo územní plán Bašnice. 
 
 

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

 
Koncepce �ešení územního plánu byla zpracována v souladu s nad�azenou dokumentací, 
kterou je „Politika územního rozvoje �R 2008“ a zejména „Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého (ZÚR KHK)“. Dále byl územní plán v pr�b�hu zpracování koordinován 
s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.   
 
 
�  POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE �R 2008 
 
Z Politiky územního rozvoje �eské republiky 2008 schválené vládou �eské republiky dne 
20.7. 2009 usnesením �. 929 nevyplývají pro územní plán Bašnice žádné konkrétní 
požadavky. �ešené územní leží mimo rozvojové oblasti a osy, nicmén� v blízkosti navrženého 
koridoru rychlostní silnice R35, která by m�la zajistit vzájemné propojení rozvojových oblastí.  

 
P�i zpracování územního plánu Bašnice byl prov��en soulad s Republikovými prioritami 
územního plánování pro zajišt�ní udržitelného rozvoje území, uvedenými v Politice územního 
rozvoje 2008, p�edevším v �lánku:  
 
ad 14) Ve ve�ejném zájmu chránit a rozvíjet p�írodní, civiliza�ní a kulturní hodnoty území, ….. 
 
P�evážnou �ást �ešeného území k.ú. Bašnice p�edstavuje krajina intenzivní zem�d�lské 
výroby. P�írodní prvky jsou soust�ed�ny v severozápadní �ásti k.ú. v prostoru regionálního 
biocentra RBC 989 Bašnický a Lískovický les. RBC je v ÚP vymezeno a do jeho prostoru 
nezasahují žádné návrhové prvky, stejn� jako do ploch PUPFL v ostatních �ástech �ešeného 
území.  
V �ešeném území nejsou evidovány nemovité kulturní památky, ostatní památky místního 
významu jsou respektovány.      
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ad 16) P�i stanovování zp�sobu využití území v územn� plánovací dokumentaci dávat 
p�ednost komplexním �ešením p�ed uplat�ováním jednostranných hledisek a požadavk�,….. 
 
Návrh �ešení ÚP vychází p�edevším z koncepce, stanovené v platném územním plánu (ÚPO), 
a to z d�vodu požadavku zachování kontinuity územního plánování v �ešeném území. Do 
�ešení byly promítnuty zájmy nadmístního charakteru, které vyplývají z nad�azené ÚPD (ZÚR 
KHK), a to návrh koridoru pro p�eložku silnice II/326. V pr�b�hu zpracování ÚP bylo 
spolupracováno s po�izovatelem a starostou obce. Na za�átku prací byly shromážd�ny 
podn�ty ze strany ve�ejnosti. P�ipomínkám bylo možno ve všech p�ípadech vyhov�t, aniž by 
byla narušena komplexnost �ešení nebo ohroženy zájmy obce.  
 
ad 25) Vytvá�et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p�ed potenciálními 
riziky a p�írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p�dy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah p�ípadných škod…… 
 
V �ešeném území je stanoveno záplavové území Q100 významného vodního toku Bašnický 
potok v�. aktivní zóny. Rozsah aktivní zóny je omezen na plochu vlastního toku, záplavové 
území Q100 zahrnuje rozsáhlejší území severn� i jižn� od obce, do zastav�ného území 
zasahuje však v minimální mí�e. Aktivní zóna není návrhem nijak dot�ena, do Q100 je umíst�na 
lokalita Z3 (plocha pro z�ízení obecní �OV). Pro tuto lokalitu jsou p�edepsány specifické 
podmínky jejího umíst�ní v kap. 3 ÚP. Sesuvy p�dy nebo jinými p�írodními katastrofami 
�ešené území ohroženo není.   
 
Celorepublikové priority územního plánování uvedené v PÚR �R 2008 jsou podrobn� 
rozpracovány v nad�azené ÚPD – Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého  
kraje. Soulad zpracovaného návrhu ÚP Bašnice s jednotlivými body ZÚR KHK, které se týkají 
�ešeného území, je popsán v následující kapitole:  
 
 
�  ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (ZÚR KHK) 

 
Nad�azenou územn� plánovací dokumentací jsou „Zásady územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje“, vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8.zá�í 2011 
(ZK/22/1564/2011) s ú�inností od 16. listopadu 2011. 
 
�ešené území není zahrnuto v rozvojových oblastech, rozvojových osách a specifických 
oblastech – k.ú. Bašnice je sou�ástí území s vyváženým rozvojovým potenciálem, na 
hranicích s k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic a k.ú. Milovice u Ho�ic sousedí s rozvojovou osou 
nadmístního významu vymezenou v ZÚR KHK - NOS 1: Ho�ice – Ji�ín – Liberecký kraj.   
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny �ešené území spadá do oblasti krajinného rázu 
Cidlinsko, s krajinným typem – krajina zem�d�lská (východní �ást) a lesozem�d�lská (západní 
a jihozápadní �ást).   
 
- ÚP respektuje stávající jevy a úkoly, které vymezuje ÚPD ZÚR KHK v �ešeném území:  

 
• respektovat prvky regionálního územního systému ekologické stability, tj. RBC 989 

Bašnický a Lískovický les  
• respektovat ochranná pásma letišt� Ho�ice a letišt� Hradec Králové  
• respektovat stávající prvky dopravní a technické infrastruktury – silnice II/326 Nový 

Bydžov – Bašnice – k�ižovatka s I/35, železni�ní tra� �D 041, VTL plynovod v�. 
regula�ní stanice VTL-STL, vodovod Bašnice – B�íš�any     

• respektovat stanovené záplavové území Bašnického potoka  
• zajistit vymezení a územní ochranu pro stavbu silni�ního obchvatu obce (dle návrhu 

ZÚR ozn. DS 45, DS 46 – p�eložka II/326) 



                                                                                                                                     ��������	
��

10/2014 30 

�  KOMENTÁ� K SOULADU S ÚKOLY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, UVEDENÝMI 
V JEDNOTLIVÝCH �LÁNCÍCH  ZÚR KHK, KTERÉ MAJÍ VAZBU NA P�EDLOŽENÝ NÁVRH 
�EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: 
 
- v odst. b.2.3 - Úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR pro území s vyváženým 
rozvojovým potenciálem: 
 
- vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje 
lidských zdroj�, p�edevším ve vazb� na zastav�né území obcí; pro tyto ú�ely 
p�ednostn� nov� využívat území ploch p�estavby. 
 
Zastavitelné plochy pro rozvoj výroby v �ešeném území vymezeny nejsou a na území obce 
nejsou ani žádoucí. Na jižním okraji obce je rozsáhlý areál zem�d�lské výroby (ZV), ostatní 
plochy výroby (VL - výroba lehká) jsou soust�ed�ny v severní �ásti k.ú., podél komunikace 
III/3267 až po hranici s k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic. Zde jsou jak fungující provozy spole�ností 
COLAS – obalovna Bašnice a B.B.Green – ekopaliva, tak i rozsáhlé volné plochy po 
zlikvidovaném areálu cukrovaru.  
 
- v odst. d.2.1.2a  Silni�ní doprava: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území kraje 
vymezuje koridory pro umis�ování následujících pozemních komunikací (nebo jejich nových 
úsek�): silnice II/326 – v prostoru Bašnice (DS45, DS46), v prostoru Sukorad (DS46): 
 
- koordinovat up�esn�ní koridor� s ostatními zájmy nadmístního významu v území, 
- koordinovat návaznosti koridor� a ploch na hranicích obcí, 
- zp�esn�ní ploch a koridor�, bude provád�no s ohledem na eliminaci negativních 
d�sledk� dopravy (hluk, imise z ovzduší) na životní prost�edí a ve�ejné zdraví). 
 
V �ešeném území je v souladu se ZÚR KHK vymezen koridor pro situování p�eložky 
komunikace II.t�. �.326 (lokalita Z5), která dnes prochází obcemi Bašnice a Sukorady [v ZÚR 
KHK je p�eložka ozn. DS45, DS46 - stavba DS45 je situovaná pouze v �ešeném území - k.ú. 
Bašnice, stavba DS46 je p�evážn� na k.ú. Sukorady, okrajov� se dotýká i k.ú. Bašnice. 
Vymezení koridoru je zkoordinováno s ÚP Sukorady (vydaná dokumentace)].  
Koridor v �ešeném území navazuje na koridor vymezený v ÚP Sukorady a je veden p�evážn� 
severn� od obce. Dle místních podmínek je vymezen s prom�nnou ší�kou, od š. 30 m v úseku 
mezi odchovnou bažant� a lesem a v míst� k�ížení se silnicí III/3267 sm�rem na Dobrou 
Vodu, až po š. cca 100 m severn� od obce. Nejbližší obytné objekty jsou od hrany koridoru 
vzdáleny cca 150 m.     
 
- v odst. d.3 Vymezení územního systému ekologické stability: 
 
- respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální                     
a nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity                   
a ekologické stability krajiny, 
 
- dbát na zachování návaznosti místní úrovn� ÚSES na regionální a nadregionální 
úrove�. 
 
V k.ú. Bašnice se nachází prvek regionálního ÚSES, a to regionální biocentrum RBC 989 
Bašnický a Lískovický les. Toto je samostatn� vymezeno (funk�ní za�azení NP - plochy 
p�írodní) a nezasahují do jeho ploch žádné návrhové prvky.  
RBC 989 Bašnický a Lískovický les je krom� k.ú. Bašnice situováno na k.ú. Sukorady 
(zajišt�na koordinace s ÚP Sukorady – vydaná dokumentace, 2011), a k.ú. Lískovice 
(koordinace s ÚPO Lískovice, 2004)     
Návaznost prvk� lokálního ÚSES na RBC 989 je zajišt�na mimo k.ú. Bašnice.  
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- v odst. e.1. Koncepce ochrany a rozvoje p�írodních hodnot 
 
(17) P�írodními hodnotami se na území kraje rozumí: 
ÚSES: biocentra a biokoridory nadregionálního a regionálního významu, 
 
- p�i �ešení využití území a p�i up�es�ování tras liniových staveb v rámci vymezených 
koridor� hledat taková �ešení, která vylou�í, pop�. budou minimalizovat, negativní vlivy 
p�edevším na chrán�ná území p�írody. 
 
Na území k.ú. Bašnice se v severozápadní �ásti nachází regionální biocentrum RBC 989 
Bašnický a Lískovický les (sou�asn� VKP Bašnický les). Koridor Z5 pro situování p�eložky 
II/326 se uvedených p�írodních prvk� nedotýká. Vymezení koridoru je zárove� vedeno i 
snahou eliminovat negativní dopady na bytovou zástavbu. Proto je situován p�es zastav�né 
území (plochy ZV – zem�d�lská výroba, odchovna bažant� u lesa) v poloze s co nejv�tším 
odstupem od západního okraje bytové zástavby v obci (3 nové RD u h�išt�).  
 
- v odst.e.4.4 Ekonomická základna 
 
- na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvá�et vymezováním ploch 
zm�n územní p�edpoklady pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odv�tví, 
 
Zastavitelné plochy pro rozvoj výroby v �ešeném území vymezeny nejsou a na území obce 
nejsou ani žádoucí. Na jižním okraji obce je rozsáhlý areál zem�d�lské výroby (ZV), ostatní 
plochy výroby (VL - výroba lehká) jsou soust�ed�ny v severní �ásti k.ú., podél komunikace 
III/3267 až po hranici s k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic. Zde jsou jak fungující provozy spole�ností 
COLAS – obalovna Bašnice a B.B.Green – ekopaliva, tak i rozsáhlé volné plochy po 
zlikvidovaném areálu cukrovaru.  
- v odst. f) Vymezení cílových charakteristik krajiny 
 
Pro celé území kraje se k zachování charakteristických rys� jednotlivých oblastí se 
shodným typem krajiny stanovují tyto obecné zásady: 
- Zem�d�lskou krajinu �lenit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umož�ující pr�hledy 
krajinou pro zvýrazn�ní její hloubky nebo r�zných dominant. 
- Nevytvá�et nová urbanizovaná území. 
 
ÚP nezasahuje do ploch ZPF, nem�ní jejich uspo�ádání v území ani výrazn�ji neomezuje 
jejich využívání. �len�ní zem�d�lských pozemk� bude p�ípadn� p�edm�tem samostatného 
projektu KPÚ (Komplexní pozemkové úpravy).  
 
Nová urbanizovaná území nejsou vymezována, zastavitelné plochy pro výstavbu jsou 
situované v návaznosti na zastav�né území.  
 
- v odst. g) Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení, staveb a 
opat�ení k zajiš�ování obrany a bezpe�nosti státu a vymezení asana�ních území nadmístního 
významu, pro které lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlastnit 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje tyto ve�ejn� prosp�šné stavby, pro 
jejichž uskute�n�ní lze práva k dot�eným pozemk�m a stavbám odejmout nebo omezit 
 
DS45 … II/326 – v prostoru Bašnice  
DS46 … II/326 – v prostoru Sukorady, Bašnice 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje tato ve�ejn� prosp�šná opat�ení: 
 
RBC 989 Bašnický a Lískovický les 
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Územní plán vymezuje ve�ejn� prosp�šné stavby a ve�ejn� prosp�šná opat�ení v souladu se 
ZÚR KHK (ve výkrese A2.4 - ve�ejn� prosp�šné stavby ozn. WD 01, WU 01).  
 
- v odst. h) Stanovení požadavk� nadmístního významu na koordinaci územn� plánovací 
�innosti obcí a na �ešení v územn� plánovací dokumentaci obcí, zejména s p�ihlédnutím k 
podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví následující požadavky na koordinaci 
územn� plánovací �innosti dot�ených obcí, pro obec Bašnice: 
 
Územní p�íslušnost - UVRP 
zp�esnit a územn� stabilizovat:  
- plochy a koridory dopravní infrastruktury - DS46, DS45 
- plochy územního systému ekologické stability - 989 Bašnický a Lískovický les 
 
Požadavky jsou napln�ny: plochy a koridory dopravní infrastruktury - DS46, DS45 (obchvat 
Bašnice a Sukorad) – v územním plánu ozn. koridor Z5 (DS - dopravní infrastruktura silni�ní), 
RBC 989 Bašnický a Lískovický les je vymezeno (NP – plochy p�írodní).  
 
- zastavitelné plochy umis�ovat p�edevším ve vazb� na zastav�né území, 
 
Zastavitelné plochy pro rozvoj bytové výstavby Z1, Z2, Z4 jsou navrženy v p�ímé návaznosti 
na zastav�né území, které tak dopl�ují a rozši�ují. Zastavitelná plocha Z3 je ur�ená pro 
výstavbu �OV, je situovaná dle technického návrhu jižn� od obce, Z5 je koridor pro p�eložku 
silnice II.t�. (jeho trasování je popsáno v ostatních kapitolách).  
 

3.   VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAH
   

 
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové �ásti, kde jsou širší vztahy zpracovány 
na map� v m��ítku 1:50 000. 
 

3.1  Postavení obce v systému osídlení 
 
�ešené území k.ú. Bašnice leží v jihovýchodní �ásti okresu Ji�ín, cca 20 km jihovýchodn� od 
Ji�ína a cca 5 km jihozápadním sm�rem od Ho�ic, v nadmo�ské výšce 260-295 m n.m. Obec 
leží p�i komunikaci druhé  t�ídy II/326, která odbo�uje západn� z komunikace první t�ídy I/35 
Hradec Králové – Ho�ice.  

 
Z hlediska státní správy spadá obec Bašnice pod Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje a 
M�stský ú�ad Ho�ice. Nejsiln�jší vazby má obec na Ho�ice, Hradec Králové a Ji�ín.   
 
Z hlediska geografického je vlastní obec situována  p�i severním okraji  katastrálního území,  
v návaznosti na zastav�nou �ást obce Dobrá Voda u Ho�ic.  
 

3.2  Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 
 

Západn� a severn� �ešeného území je veden koridor komunikace R35. Vzhledem 
k dostate�né vzdálenosti od zastav�ného území obce Bašnice se zásadní negativní vlivy na 
�ešené území nep�edpokládají. 
Pro eliminaci negativních dopad� z p�ípadn� zvýšené dopravní zát�že ze silnice II/326, která 
v sou�asnosti prochází zastav�ným územím a bude napojena na R35, je v dokumentaci ZÚR 
navržen koridor její p�eložky severn� od obce.   
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Nejvýznamn�jší silni�ní komunikace v �ešeném území jsou:    
 
II / 326 Nový Bydžov – Bašnice – k�ižovatka s I/35  
III / 32348 Bašnice - B�íš�any 
 
Železni�ní tra� �D p�i severní hranici k.ú. �.041 – jednokolejná, regionálního významu Hradec 
Králové – Ostrom��  
 
Hlavní dálkové trasy technické infrastruktury a OP, která p�echází do sousedních správních 
území:  

- VTL DN 100 – p�ípojka pro RS VTL / STL  (k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic) 
- elektro VN 35 kV �.490, 493 východn� a jižn� od obce (k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic, k.ú. 

Milovice u Ho�ic, k.ú. Sukorady) 
- OP letišt� Ho�ice (k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic, k.ú. Lískovice, k.ú. Sukorady) 

 
 

3.3  Širší vztahy ÚSES a dalších p�írodních systém	 
 
V �ešeném území je situován prvek regionálního ÚSES – RBC �.989 Bašnický a Lískovický 
les (k.ú.Bašnice, k.ú. Sukorady, k.ú. Lískovice). Žádné další významné p�írodní prvky nebo 
chrán�ná území se v k.ú. nevyskytují.   
 
 

3.4  Vyhodnocení souladu s vydanými ÚAP a s ÚPD sousedních obcí   
 
Ke dni 1.1.2009 M�stský ú�ad Ho�ice, stavební ú�ad - ú�ad územního plánování (dále také 
ÚÚP) ve smyslu § 6 stavebního zákona, zpracoval v souladu s požadavky tohoto zákona 
dokument „Územn� analytické podklady ORP Ho�ice“. Územn� analytické podklady obsahují 
zjišt�ní a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a omezení zm�n v území z hlediska 
ochrany ve�ejných zájm� nebo vyplývající z vlastností území. Ve smyslu stavebního zákona �. 
183/ 2006 Sb. a vyhlášky �. 500/2006 Sb. po�izuje Ú�ad územního plánování  ÚP) jejich 
pr�b�žnou aktualizaci. 

 
Požadavky vyplývající z územn� analytických podklad� jsou zejména: 

- respektování limit� využití území  
- vymezení a respektování zám�r� a koridor� nadmístního významu, uvedených v  ZÚR 

Královéhradeckého kraje   zejména ve vztahu k zastav�nému a zastavitelnému území. 
Týká se to vymezení regionálního biocentra 989 a p�eložky silnice II/326.  

 
Poslední aktualizaci územn� analytických podklad� správního obvodu ORP Ho�ice po�ídil 
Ú�ad územního plánování (ÚÚP) ve smyslu stavebního zákona �. 183/ 2006 Sb. a vyhlášky �. 
500/2006 Sb. k 4/2012. 
 
Návrh byl b�hem prací koordinován s navazující ÚPD, zejména s ÚP Dobrá Voda u Ho�ic 
(vydaná dokumentace – 2013), ÚP Sukorady (vydaná dokumentace – 2011) a ÚPSÚ 
B�íš�any.   
 

- v p�ípad� ÚP Sukorady byla zajišt�na návaznost jak regionálního biocentra 989, tak  
p�eložky silnice II/326 (lok. Z5) na spole�ných hranicích.  

- ve vztahu k ÚP Dobrá Voda u Ho�ic:  
– lok. Z6 je vymezena obdobn� jako lok. Z22 v ÚP Dobrá Voda u Ho�ic (jedná se o 
spole�nou lokalitu, zasahující na ob� katastrální území).  
– RBC 989 ani koridor p�eložky II/326 do k.ú. Dobrá Voda u Ho�ic nezasahuje.  

- ve vztahu ke k.ú. B�íš�any byla zajišt�na koordinace p�i vymezení prvk� lokálního SES, 
které p�echázejí spole�nou hranici k.ú., a to dle aktualizovaných ÚAP Ho�ice.     
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4.   VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 

URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní plán je zpracován s cílem zabezpe�it soulad všech p�írodních, civiliza�ních a 
kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavk� na územní plánování v �ešeném 
území, tj. k.ú. Bašnice. 

 
Navrhované �ešení zabezpe�uje podmínky pro rozvoj obce a je v souladu s trvale udržitelným 
rozvojem �ešeného území. Zám�ry nenarušují krajinu, prvky ÚSES ani kulturní a civiliza�ní 
hodnoty.  
 
ÚP Bašnice napl�uje v úrovni územního plánu cíle územního plánování stanovené § 18 a �eší 
úkoly obsažené v § 19 stavebního zákona v rozsahu stanoveném schváleným zadáním ÚP 
Bašnice, a to zejména v t�chto bodech:  
 
Cíle územního plánování: 

- základním cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území. Územní plán Bašnice tento cíl napl�uje.  

- návrhem byl �ešen p�edevším vyvážený vztah mezi požadavky pro výstavbu a ochranu 
životního prost�edí. 

- koordinovány byly ve�ejné i soukromé zám�ry zm�n v území.   
- v nezastav�ném území nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy pro výstavbu (s 

výjimkou navrženého koridoru pro p�eložku komunikace II/326). 
- urbanistický návrh se orientoval p�edevším na vytvo�ení dostate�né rezervy pro bytovou 

zástavbu, plocha menšího rozsahu je navržena pro technickou vybavenost. 
- lokality pro rozvoj bytové výstavby jsou navrhovány p�im��en� k velikosti a významu 

sídla, situovány jsou v návaznosti na stávající zastav�né území po obvod� zástavby,       
a logicky tak dopl�ují stávající urbanistickou strukturu.  

- územní plán respektuje urbanistickou strukturu obce. 
- podmínky pro umís�ování staveb �i jejich vylou�ení v nezastav�ném území jsou uvedeny 

pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití.  
 
Úkoly územního plánování: 

- byly posouzeny hodnoty území, a to jak p�írodní, tak i hodnoty kulturní a civiliza�ní. 
- byl posouzen  stávající stav území a na základ� prognózy vývoje po�tu obyvatel a 

územním �len�ním navrženy nové plochy pro výstavbu. Tyto plochy byly prov��eny 
z hlediska vlivu na hodnoty území.  

- pro zastavitelné plochy pro bydlení byly stanoveny zásady prostorové regulace – viz. 
kap. 3.2 ÚP 

- po�adí provád�ní zm�n v území (etapizace) stanoveno není 
- z hlediska p�edcházení nebezpe�í p�írodních katastrof v obci má hlavní význam  

"povod�ová bezpe�nost"  - vymezeno je záplavové území, v�. aktivní zóny (v minimálním 
rozsahu), sou�asn� je území ohroženo pr�chodem pr�lomové vlny, zp�sobeném zvláštní 
povodní z Dobrovodského rybníka severn� od obce.  

- podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury pro kvalitní bydlení jsou vyjád�eny 
v regulativech pro využití jednotlivých ploch s rozdílným zp�sobem využití – viz. kap.6 ÚP 

- podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany jsou uvedeny v kap.9 Od�vodn�ní – Požadavky 
ochrany obyvatelstva 

- asana�ní, rekonstruk�ní ani rekultiva�ní zásahy do území stanovené nejsou 
- plochy pro využívání p�írodních zdroj� nejsou vymezeny 
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- dle stanoviska dot�eného orgánu Krajského ú�adu, odboru životního prost�edí a 
zem�d�lství:  
- návrh územního plánu Bašnice není nutno posoudit z hlediska vliv� na životní prost�edí 
podle § 10i zákona EIA.  
- návrh územního plánu Bašnice nem�že mít významný vliv na evropsky významné 
lokality nebo vyhlášené pta�í oblasti.  
Na základ� t�chto vyjád�ení nebylo vyhodnocení vlivu na životní prost�edí a udržitelný 
rozvoj území zpracováno.  

 
 
 

5.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁD�CÍCH PRÁVNÍCH P�EDPIS
 

 
 
Celý proces po�izování Územního plánu Bašnice probíhá v souladu s požadavky nového 
stavebního zákona �.183/2006 Sb., vyhlášky �. 500/2006 Sb. o územn� analytických 
podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti a 
vyhlášky �.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vše v platných 
zn�ních. 

�

Po�izovatelem Územního plánu Bašnice je M�stský ú�ad Ho�ice, stavební ú�ad – odd. 
územního plánování a regionálního rozvoje, a to na základ� písemného požadavku obce dle 
§ 6, odstavce 1, písmeno c)  zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon).  
 
Návrh zadání ÚP byl zve�ejn�n 27.2. 2012. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 
4.4.2012 usnesením �.3/2012. Návrh ÚP byl zve�ejn�n 29.3.2013 a spole�né jednání 
dot�ených orgán� se konalo 16.4.2013. Ve�ejné projednání bylo oznámeno na 28.5.2014 a 
opakované ve�ejné projednání prob�hlo dne 22.9.2014. Zastupitelstvo obce Bašnice vydalo 
územní plán dne 8.10.2014. 
 
Další údaje o pr�b�hu po�izování v �ásti B1 - 1. POSTUP P�I PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU   
 
 
 

6.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
P�EDPIS
 A SE STANOVISKY DOT�ENÝCH ORGÁN
 PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH P�EDPIS
, POP�ÍPAD� S VÝSLEDKEM �EŠENÍ ROZPOR
 

 
Po�izovatel obdržel tato uplatn�ná stanoviska dot�ených orgán� a krajského ú�adu: 
 
Ministerstvo dopravy �R, Náb�eží L. Svobody 12, Praha  

–bez  vyjád�ení  - souhlas v p�edchozím stupni �ízení 
 
Ministerstvo pr�myslu a obchodu – Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 Praha  

– bez p�ipomínek 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

– bez p�ipomínek, nemá v p�edm�tné lokalit� žádné zájmy 
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Ministerstvo životního prost�edí �R, Územní odbor pro  HK, Resslova 1229, 500 02 Hradec 
Králové 

–bez p�ipomínek, nebylo stanoveno chrán�né ložiskové území 
 
Obvodní bá�ský ú�ad, Lomní 357, 541 11 Trutnov 

–bez p�ipomínek – není stanovován dobývací prostor 
 
�R- Státní energetická inspekce, Wonkova 1143, Hradec Králové 

– bez p�ipomínek - souhlasí 
 
Hasi�ský záchranný sbor Královéhradeckého Kraje, D�lnická 162, Ji�ín 

– bez vyjád�ení  
 
Krajská hygienická stanice, Územní pracovišt� Ji�ín, Revolu�ní 1076, 506 15 Ji�ín 

– souhlas po dopln�ní podmínky pro lokality Z1,Z2,Z4  
M�stský ú�ad Ho�ice – finan�ní odbor, Ji�ího z Pod�brad 342, 508 19 Ho�ice 

- v území se nevyskytuje objekt �i lokalita jejich zájm� 
-odbor životního prost�edí 

- bez vyjád�ení 
-odbor dopravy 

- bez vyjád�ení 
Ú�ad pro civilní letectví, letišt� Ruzyn�, Praha 6 

– bez námitek p�i respektování ochranných pásem letišt� Ho�ice 
 
Povodí Labe, Víta Nejedlého  951, 500 3 Hradec Králové 

–bez p�ipomínek – lokality Z3,R1 Z5 – již zapracováno na základ� p�edchozích 
požadavk� 

 
Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje , Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

- souhlasné koordinované stanovisko  
 
Ministerstvo zem�d�lství – Pozemkový ú�ad, Havlí�kova 56, 506 14 Ji�ín 

-sd�lení o zahájení komplexních pozemkových úprav, p�ipomínky ve vztahu k plánu 
spole�ných za�ízení 

 
Státní pozemkový ú�ad, Husinecká 11a, 130 00 Praha 

-upozorn�ní na plochy odvodn�ní - podmínky se vztahují k dalšímu stupni zpracování  
 
Ministerstvo obrany, Praha -Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice, Teplého 1897,   

- obecný požadavek na regulativ ve shod� s ustanovením § 6 a § 29 zákona 
�.222/1999 Sb., o zajiš�ování obrany �eské republiky 

 
Krajská veterinární správa, Jana �erného 370, Hradec Králové 

- nemá námitky 
 
Lesy �eské republiky, s.p. Hradec Králové 

-bez námitek 
 
 
V územním plánu Bašnice jsou respektovány požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva 
vnitra �. 380/2002 Sb. k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva, v platném zn�ní – 
konkrétn� viz. bod 9. Od�vodn�ní - Požadavky ochrany obyvatelstva 
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7.   VYHODNOCENÍ SPLN�NÍ POŽADAVK
 ZADÁNÍ  

 
Projednaný návrh zadání územního plánu Bašnice schválilo zastupitelstvo obce dne 4.4. 2012 
usnesením �. 3/2012, bod 3. 
 
Toto Zadání bylo jako celek spln�no, díl�í úpravy p�i formulování koncepce ÚP byly pr�b�žn� 
dohadovány s po�izovatelem a s ur�eným zastupitelem, kterým byl starosta obce p.Miloslav 
Zamou�il.  
 
Komentá� ke spln�ní konkrétních úkol� z jednotlivých bod� Zadání: 
 
� bod a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací 
dokumentace vydané krajem, pop�ípad� z dalších širších územních vztah� 
 
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje �eské republiky 2008 a vydaných ZÚR - 
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou respektovány.  Komentá� k jednotlivým 
zásadám pro plánování zm�n v území a celkovému souladu s PÚR �R 2008 i ZÚR KHK je 
podrobn� uveden v kap. 1.1 Od�vodn�ní ÚP. 

 
Návrh byl b�hem prací koordinován s navazující ÚPD, zejména s ÚP Dobrá Voda a ÚP 
Sukorady.   
� bod b) požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad� 
 
ÚAP byly zpracovány ú�adem územního plánování M�Ú Ho�ice a aktualizovány k 31. 12. 
2011.  Požadavky na �ešení ÚP Bašnice, které jsou uvedeny ve schváleném zadání, byly 
napln�ny následovn�:  
 
- Limity využití území byly p�i zpracování ÚP v maximální mí�e respektovány. Pouze v p�ípad� 
situování navržené �OV (lokalita Z3) bylo zasaženo do stanoveného záplavového území 
Bašnického potoka, a to z technických d�vodu situování �OV u vodního toku. Pro tuto lokalitu 
jsou stanoveny specifické podmínky, uvedené v kap. �.3 ÚP.  
 
- Zám�ry, uvedené v ZÚR Královéhradeckého kraje byly respektovány. Jedná se o vymezení 
a respektování koridor� a ploch nadmístního významu, v p�ípad� �ešeného území o regionální 
biocentrum �. 989 a p�eložku silnice II/326 (lok.�.Z5). Tyto plochy nejsou sou�ástí 
zastav�ného území a nezasahují do nich žádné jiné návrhové plochy.  
 
- ÚP navrhuje �ešení �ástí ve�ejné infrastruktury, která není v obci zastoupena, a to návrhem 
splaškové kanalizace se zakon�ením na �OV a návrhem plynofikace obce.  
 
- Hlavní sm�ry rozvoje obce vyjád�ené v územním plánu vycházejí jednak z vyhodnocení 
rozvojových lokalit stávající ÚPD, tak z aktuálních požadavky na využití území.   
 
 
� bod c) požadavky na rozvoj území obce 
 
V ÚP byly �ešeny požadavky na rozvojové plochy pro bydlení, technickou a dopravní 
infrastrukturu. Rozvojové plochy p�echázejí ze stávající ÚPD, �ímž je zajišt�na žádoucí  
kontinuita územního plánování v �ešeném území.  
 
Rozvojové plochy navazují na zastav�né území, nejsou tak situovány ve volné krajin�.  
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Lokalita Z2 je situovaná p�ímo u silnice II.t�., je však vedena již ve stávajícím ÚPO a výstavba 
v této lokalit� se již p�ipravuje. Z tohoto d�vodu nejsou v ÚP pro tuto plochu stanoveny žádné 
podmínky z hlediska její ochrany p�ed hlukem, p�ípadné požadavky budou �ešeny v rámci 
územního a stavebního �ízení.    
 
Nové plochy výroby nejsou v ÚP vymezeny. Nevyužívané pozemky areálu bývalého cukrovaru 
z�staly za�azeny do funk�ní plochy VL (výroba lehká). 
 
Funk�ní uspo�ádání ploch vedené ve stávajícím ÚPO bylo aktualizováno dle stávajícího stavu 
v území a jeho terminologie uvedena do souladu s platným zákonem �.183/2006 Sb o 
územním plánování a stavebním �ádu.   
 
Zastav�né území bylo stanoveno v souladu se zákonem �.183/2006 Sb. (stavební zákon) na 
základ� mapových podklad� (mapy evidence nemovitostí) a terénních pr�zkum� a je 
pr�b�žn� aktualizováno na podklad� aktuální katastrální mapy. 
 
ÚP navrhuje rozší�ení infrastruktury v obci o chyb�jící složky – splaškovou kanalizaci 
s likvidací odpadních vod na obecní �OV (lok.Z3) a rozvody STL plynovodu.  
 
 
� bod d) požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspo�ádání krajiny) 
 
ÚP Bašnice respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci a stávající prostorové 
uspo�ádání zástavby. V regulativech pro plochu smíšenou obytnou (SV), která zaujímá 
nejv�tší podíl zastav�ného území, je v maximáln� možné mí�e umožn�no využívání proluk v 
zastav�ném území.  
 
Stanovené zastavitelné plochy mimo zastav�né území jsou situovány v p�ímé návaznosti na 
stávající zástavbu. 
 
Pro ob�anskou vybavenost není p�ímo vymezená žádná rozvojová plocha. Další p�ípadný 
rozvoj menšího rozsahu je umožn�n v rámci regulativ� funk�ní plochy SV.  
 
Koncepce základní technické infrastruktury je stanovena (stávající složky - vodovod, elektro 
NN, návrh - STL plynovod, splašková kanalizace).   
 
P�írodní hodnoty (zejména plochy lesa) jsou respektovány, prvky regionálního i lokálního 
ÚSES jsou vymezeny v koordinaci s navazujícím územím.  Z vydaných ZÚR KHK je do ÚP 
p�evzato regionální biocentrum RBC 989, které je pln� funk�ní. 

Návrh ÚP se stávajících ploch lesa nedotýká, a ani neobsahuje nové plochy PUPFL. 
 
Funk�ní regulace jednotlivých ploch je jednozna�ná, pro rozvojové plochy stanovena                
i prostorová regulace v adekvátní úrovni. Stávající ve�ejná prostranství jsou vyzna�ena 
samostatnou funk�ní plochou PV s p�íslušnými regulativy.  
 
� bod e) požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Stávající trasy dopravní infrastruktury jsou respektovány. V ÚP je v souladu se ZÚR KHK 
zapracován návrh koridoru p�eložky komunikace II/326, vedený pod ozn. DS45 (obchvat 
Bašnice) a DS46 (obchvat Sukorad), v územním plánu lokalita Z5.  
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Technická infrastruktura 

Koncepce technické infrastruktury je do zna�né míry daná stávajícím stavem v území 
(vodovod, rozvody NN elektro).   

Zp�sob napojení jednotlivých rozvojových ploch na elektrické sít� byl konzultován s �EZ a.s. 
distribuce a je uveden v kap. 4.2.3 Elektrorozvody 
 
Trasy a ochranná pásma elektrorozvod� a VTL plynovodu jsou p�i vymezení rozvojových 
ploch respektována, v p�ípad� dot�ení tras ostatních inž. sítí je tato skute�nost uvedena u 
popisu jednotlivých lokalit v kap. 3 ÚP.  
 
 
Ob�anské vybavení  

V ÚP nejsou vymezeny nové plochy pro rozvoj ob�anské vybavenosti. Regulativní podmínky 
pro další možné dopln�ní a rozvoj ob�anské vybavenosti jsou vytvo�eny v rámci funk�ní 
plochy SV – plochy smíšené obytné – venkovské.  
 
Ve�ejná prostranství  

Stávající ve�ejná prostranství podél hlavní komunikace v obci jsou územním plánem 
respektována a samostatn� vymezena. Nové rozvojové lokality pro bydlení jsou malého 
rozsahu, a s vymezením dalších ploch ve�ejného prostranství se v t�chto lokalitách neuvažuje.  
Likvidace odpad�  

V této oblasti nedochází k žádným zm�nám.  
 
� bod f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
Požadavky týkající se generelu ÚSES, vodních ploch a tok�, respektování meliora�ních 
odvodn�ní a kulturních památek místního významu jsou v ÚP zapracovány.  
 
V textové �ásti je uvedena vzdálenost manipula�ního prostoru podél vodních tok�, ur�ená 
vodním zákonem pro správu toku. 
 
Pro lokalitu Z3 jsou v kap.�.3 ÚP uvedeny podmínky pro její situování v záplavovém území. 
 
Z hlediska ochrany ZPF - návrhové plochy nejsou velkého rozsahu, lokality Z1, Z2, Z4 pro 
bydlení jsou vymezeny v bezprost�ední návaznosti na zastav�né území a jsou navrženy na 
zem�d�lských pozemcích s t�. ochrany I. Pozemky s nižší t�. ochrany se v návaznosti na 
zastav�né území vyskytují pouze ojedin�le, a pro situování rozvojových ploch jsou 
nevyužitelné.   
 
Pro lokalitu Z5 (koridor pro p�eložku silnice II/326) je ve specifickým podmínkách jejího využití 
(kap.3 ÚP) uvedeno upozorn�ní na možné dot�ení HOZ (hlavní odvod�ovací za�ízení) a na 
dot�ení ochranného pásma lesa.  
 
ÚP nep�edpokládá dot�ení ploch lesa (PUPFL).  
 
� bod g) požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a asanace 
 
Do ve�ejn� prosp�šných staveb a opat�ení jsou zapracovány tyto zám�ry, týkající se �ešeného 
území.  
 
VD 01 – lokalita Z5 - koridor pro p�eložku komunikace II/326 (dle ZÚR KHK obchvat Bašnice 
DS45, DS46 a Sukorad DS46)                
VU 01 – regionální biocentrum 989 Bašnický a Lískovický les  
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� bod h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad 
požadavky na ochranu ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p�ed 
povodn�mi a jinými rizikovými p�írodními jevy) 
 
Tyto požadavky byly zapracovány dle ÚAP (územn� analytických podklad�) p�edaných 
po�izovatelem. �ešeného území se týká OP letišt� Ho�ice a Hradec Králové a záplavové 
území Q100 Bašnického potoka. Tyto skute�nosti jsou uvedeny v textové i grafické �ásti.    
 
� bod i) požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� v území 
 
Severn� a západn� od obce byl vymezen koridor p�eložky silnice II/326 - lok. Z5. Zám�r je 
v ZÚR KHK veden pod ozn. D35 (obchvat Bašnice) a DS46 (obchvat Sukorad). Ší�e koridoru 
(180m ) je v souladu se ZÚR KHK redukována podle místních podmínek, a to p�i pr�chodu  
zastav�ným územím na západní stran� obce u lesa a v míst� proluky v zastav�ném území ve 
východní �ásti obce.   
 
- p�ípadný st�et s trasami inž. sítí nebo jejich ochrannými pásmy je uveden ve specifických 
podmínkách jednotlivých lokalit 
- vymezení prvk� ÚSES bylo provedeno v souladu s územn� analytickými podklady a v 
koordinaci s ÚPD sousedních obcí.   
- obec se nachází v území s archeologickými nálezy – rozsah ÚAN (území s archeologickými 
nálezy) zakreslen v koordina�ním výkrese. 
 
- rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány na pozemcích s t�ídou ochrany ZPF t�. I.,  
koridor pro situování p�eložky silnice II/326 – t�. I., II., IV. a plocha pro �OV – t�. IV. Lokality 
pro bytovou výstavbu nelze situovat na pozemky s nižší t�. ochrany vzhledem k tomu, že se 
v návaznosti na zastav�né území se takové pozemky tém�� nevyskytují. Výjimku tvo�í �ást 
severní hranice obce, v tomto prostoru však zastavitelné plochy vymezit nelze (nemožnost 
p�ístupu, inunda�ní území Bašnického potoka, blízkost navrhovaného obchvatu).   
 
� bod j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
 
Návrhové plochy vymezené v ÚPO, které jsou již zastav�né, se staly sou�ástí zastav�ného 
území.  
Rozvojové plochy byly vymezeny v souladu se schváleným zadáním ÚP. Koridor dopravní 
infrastruktury, ozn. ve schváleném zadání ÚP jako plocha rezervy R1, byl v návaznosti na 
schválené a vydané ZÚR KHK, p�ezna�en jako zastavitelná plocha Z5.  
 
Lokality Z1, Z2, Z3, Z4 byly sou�ástí i p�edchozí ÚPD a jsou p�evzaty do �ešeného ÚP. Údaje 
o rozsahu nových rozvojových ploch a vyhodnocení ú�elného využití zastav�ného území jsou 
uvedeny v kapitole 9 Od�vodn�ní ÚP. 
 
� bod k) požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení 
zm�n jejich využití územní studií 
 
Prov��ení zm�n využití lokality zpracováním územní studie není stanoveno pro žádnou 
rozvojovou plochu.   
 
� bod l) požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o zm�nách jejich využití stanoveny regula�ním plánem 
 
Prov��ení zm�n využití lokality zpracováním regula�ního plánu není stanoveno pro žádnou 
rozvojovou plochu.   
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� bod m) požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot�ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv� na životní prost�edí nebo pokud nevylou�il 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu �i pta�í oblast 
 
Bez požadavk�. 
 
� bod n) p�ípadný požadavek na zpracování konceptu, v�etn� požadavk� na zpracování 
variant 
Bez požadavk�. 
 
� bod o) požadavky na uspo�ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo�ádání 
obsahu jeho od�vodn�ní s ohledem na charakter území a problémy k �ešení v�etn� 
m��ítek výkres� a po�tu vyhotovení 
  
Požadovaná skladba územního plánu a forma zpracování je dodržena.  
 

8.  VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU �EŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S OD
VODN�NÍM POT�EBY JEJICH 

VYMEZENÍ  

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou �ešeny v ZÚR Pk, územní plán Bašnice 
neobsahuje.    
 

 9.   KOMPLEXNÍ ZD
VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ 

 
�ešené území k.ú. Bašnice leží v jihovýchodní �ásti okresu Ji�ín, cca 20 km jihovýchodn� od 
Ji�ína a cca 5 km jihozápadním sm�rem od Ho�ic. Obcí prochází silnice II/326, která odbo�uje 
západn� z komunikace I/35 Hradec Králové – Ho�ice.  
 
Z hlediska cílových charakteristik krajiny �ešené území spadá do oblastí se shodným 
krajinným typem – krajiny zem�d�lské (východní �ást) a lesozem�d�lské (západní a 
jihozápadní �ást).   
 
Zastav�né území obce leží na významné komunikaci, silnici II/326 Nový Bydžov – Bašnice – 
k�ižovatka s I/35. Obec Bašnice sama zajiš�uje n�které základní funkce (obecní ú�ad,  
prodejna smíšeného zboží, hasi�ská zbrojnice, sportovní areál, h�išt�), chyb�jící funkce 
ve�ejné infrastruktury jsou pak dosažitelné v sousedních sídlech, zejména v Ho�icích nebo 
Dobré Vod�.  
 
Z hlediska vybavenosti technickou infrastrukturou jsou v Bašnicích provedeny rozvody 
ve�ejného vodovodu, elektro NN a �áste�n� deš�ové kanalizace.   
 
Hlavní rozvojový potenciál obce spo�ívá ve snadné dosažitelnosti sídel vyššího významu. 
Problematika dopravní zát�že z tranzitní dopravy bude v budoucnu vy�ešena realizací  
p�eložky silnice II/326. Z hlediska demografického je po�etní stav obyvatelstva v posledních 
20-ti letech p�ibližn� na stejné úrovni.  
 
Obec Bašnice  se rozkládá p�edevším p�i komunikaci druhé t�ídy II/326 a komunikacích III.t�., 
které se na tuto komunikaci napojují. Ve st�ední �ásti obce je další zástavba situována i podél 
místních komunikací, napojených na hlavní komunika�ní páte� v obci. 
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Jižn� od vlastní obce je ve dvou lokalitách situována místní �ást Zvinovská, severn� od obce 
podél komunikace III.t�. do Dobré Vody jsou situovány výrobní plochy.  Terén �ešeného území 
je p�evážn� rovinatý, mírn� stoupá v severozápadní �ásti k.ú. v Bašnickém lese (295 m n.m).  
 
Východisky pro urbanistické �ešení byla návaznost na stávající strukturu území, na koncepci 
p�edchozího územního plánu, zapracování reálných aktuálních požadavk� na využití ploch, 
zapracování nadmístních zám�r� v území, které vyplývají z nad�azené ÚPD a stanovení 
funk�ního využití ploch v k.ú.  
 
P�i vymezování zastavitelných ploch jsou respektovány obecné principy jako: nevymezovat 
tyto plochy v lokalitách, kde by mohly být v kolizi s prvky ÚSES, ve významných pohledových 
osách a pr�hledech, v plochách ovlivn�ných dalšími limity jako jsou ochranná a bezpe�nostní 
pásma technické infrastruktury, v plochách, kde by mohla být narušena urbanistická celistvost 
zástavby, v plochách nevhodn� zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastav�né 
území, v plochách navržených prvk� vyplývajících z nad�azené ÚPD apod. 
 
Chrán�ny jsou plochy lesa, vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným zp�sobem 
využití (NL) a nejsou zde navrženy žádné rozvojové plochy. Aktivity, situované do vzdálenosti 
50 m od hranice lesa (ochranné pásmo) budou individuáln� posouzeny p�íslušným org. státní 
správy.   
 
Podmínky pro umís�ování staveb �i jejich vylou�ení v nezastav�ném území jsou uvedeny pro 
jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití.  
 
Vymezení rozvojových ploch vycházelo z t�chto p�edpoklad�, princip� a konkrétních 
podmínek: 
 
- zastav�né území obce vykazuje pom�rn� vysokou hustotu, která výstavbu umož�uje pouze 
v jednotlivých p�ípadech. Proto je v obci žádoucí vymezit v p�im��eném rozsahu rozvojové 
plochy pro stavební pozemky.  
 
- respektovat v�tšinu návrhových ploch a funk�ní za�azení i stávajících pozemk� vedených 
v platném územním plánu obce v zájmu zajišt�ní kontinuity územního plánování v �ešeném 
území  
 
- návrhové plochy vymezené v p�edchozím územním plánu (ÚPO), a jsou již zastav�né, se 
staly sou�ástí zastav�ného území. 
 
- vytvo�it p�im��enou prostorovou rezervu pro rozvoj bytové zástavby p�i respektování 
historicky utvá�eného p�dorysu a vnit�ní urbanistické struktury sídla 
 
- návaznost ploch na zastav�né území bez vytvá�ení nových izolovaných prvk� osídlení v 
krajin� 
 
- lok. Z6 je vymezena obdobn� jako lok. Z22 v ÚP Dobrá Voda u Ho�ic (jedná se o spole�nou 
lokalitu, zasahující ob� katastrální území). �erpací stanice na poz.�. 161 již po demolici 
pr�myslového objektu cukrovaru neslouží p�vodnímu ú�elu, návrh umožní nový zp�sob 
využití. Z d�vod� p�esahu objektu a návaznosti území bylo nutné použít obdobné regulativy 
(základní podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití), jaké jsou uvedeny 
v platném ÚP Dobrá Voda u Ho�ic (lok. Z22). Výškové uspo�ádání je zachováno, nebo� se 
týká stavby, která je umíst�na na pozemcích ve dvou katastrálních územích. Plošné 
uspo�ádání p�evzato není, nebo� v k.ú. Bašnice se jedná o nevýznamné rozlohy pozemk�, 
které mají sloužit pouze k nepodstatné úprav� velikosti objektu, jehož p�evážná �ást se 
nachází v sousední katastru. 
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- d�raz na reálnou dopravní návaznost nových lokalit na dopravní systém v obci, možnost 
napojení na základní sít� technické infrastruktury. 
 
- severn� od obce vymezit koridor pro situování p�eložky silnice II/326.  
 
Zásady funk�ní regulace:  
 
- jsou stanoveny pro jednotlivé typy ploch s rozdílným zp�sobem využití - v kap.6 ÚP.  
 
- stavby, za�ízení nebo funk�ní využití neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich 
využití: stavební ú�ad posuzuje z hlediska konkrétních územních podmínek jejich slu�itelnost 
s funkcí hlavní, a v p�ípad�, že neshledá závažné st�ety, které by umíst�ní požadované 
aktivity bránily, jsou tyto považovány za p�ípustné.  
 
Zásady prostorové regulace:  
 
- pro rozvojové lokality situované po obvod� zástavby a ur�ené pro výstavbu RD jsou 
uplatn�ny základní obecné principy prostorové regulace. Ty by m�ly zajistit návaznost na 
okolní zastav�ní a plynulý p�echod  zástavby do volné krajiny a vylou�it tak vznik nevhodných 
staveb na hran� zástavby.  
- pro lok. Z6 jsou stanoveny obdobné regulativy jako v lok. Z22 v ÚP Dobrá Voda u Ho�ic 
(podrobn� zd�vodn�no na p�edchozí stran�).  
 
- zásady pro výstavbu  v zastav�ném území  ani pro ostatní rozvojové lokality stanovené 
nejsou; v p�ípad� navrhování nových objekt� nebo p�estaveb stávajících objekt� 
v zastav�ném území je nutné vycházet z kontextu dané lokality a návrhy posoudit individuáln� 
s ohledem na okolní zastav�ní. 
 
Zm�ny, které byly provedeny ve srovnání s návrhem ÚP: 
 
V souladu s vyhodnocením p�ipomínek a stanovisek k návrhu ÚP byly provedeny tyto 
úpravy:  

- upravený návrh ÚP je zpracován nad novou katastrální mapou  
- pro rozvojové plochy Z1, Z2 a Z4 pro bytovou zástavbu 

  - byly upraveny zásady prostorové regulace 
  - byly dopln�ny specifické podmínky z hlediska ochrany p�ed hlukem z provozu na  
    p�ilehlých komunikacích 

- opraveno zna�ení ve�ejn� prosp�šných staveb DS45 a DS46 
- opravena ší�ka OP Bašnického potoka na 8m   
- vymezena lok. Z6 v návaznosti na lok. Z22 v ÚP Dobrá Voda u Ho�ic  

 
 
V �ešeném území jsou tedy vymezeny tyto druhy návrhových ploch:  
 
Plochy p�evzaté z p�edchozí dokumentace – ÚPO: 
- zastavitelné plochy  

- pro bydlení (Z1, Z2, Z4)  
- technickou vybavenost (Z3)  

 
Plochy nov� vymezené:  
- zastavitelné plochy 

- pro dopravu silni�ní (koridor Z5 - v souladu se ZÚR KHK) 
- pro výrobu a skladování – zem�d�lská výroba (lok.Z6 – návaznost na ÚP Dobrá 

voda u Ho�ic)  
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Rozvojové plochy pro bydlení jsou situované p�evážn� do okrajových �ástí obce, protože 
zastav�né území již výstavbu ve v�tší mí�e neumož�uje. P�i spln�ní regulativ� uvedených 
v textové �ásti a podmínek stavebního zákona v�. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých 
p�ípadech stavby realizovat i mimo vyzna�ené návrhové plochy (nap�. ve v�tších zahradách), 
a to v rámci funk�ní plochy „ SV “ ( smíšené obytné – venkovské ). 
 
Vzhledem k charakteru a pom�rn� malému rozsahu lokalit pro rozvoj bydlení (Z1, Z2, Z4) 
nebyla pro jejich využití stanovena podmínka zpracování územní studie ani regula�ního plánu.   
 
Návrhová plocha Z5 (p�eložka silnice II/326) je vymezena formou koridoru, který slouží pro 
budoucí situování konkrétní trasy.  
V ZÚR Královéhradeckého kraje je p�eložka II/326 pro k.ú. Bašnice za�azena pod ozn. DS45 
(obchvat Bašnice) a DS46 (obchvat Sukorad). Dot�ení �ešeného území stavbou DS46 vychází 
z koordinace s ÚP Sukorady, a k.ú. Bašnice zasahuje pouze v minimální mí�e.  
Hlavním úkolem p�i vymezení koridoru bylo zajistit dostate�ný odstup budoucí komunikace od 
hranic stávající bytové zástavby.  
  Koridor Z5 je vymezen s prom�nnou ší�kou, a to t�chto d�vod�: 

- v západní �ásti prochází zastav�ným územím (plochy výroby zem�d�lské - 
bažantnice), ší�ka je redukována na cca 30 m z d�vodu respektování stávajícího 
objektu a sou�asn� se snahou zajistit dostate�ný odstup od ploch lesa (sou�asn� 
hranice RBC 989). 

- ve východní �ásti je koridor zúžen na cca 25 m (v prostoru k�ížení silnice III/ 3267),     
a prochází zde mezi stávajícími plochami obytné zástavby a zahrad na severním 
okraji obce.        

 
Funk�ní typy rozvojových ploch:  
 

- plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
- plochy technické infrastruktury (TI) 
- plochy dopravní infrastruktury - silni�ní (DS) 

 
Pro rozvoj drobné a �emeslné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru p�ípustnou ( viz kap.A6 ) bytovou zástavbu jsou v rámci funk�ní regulace vytvo�eny 
podmínky pro situování t�chto �inností uvnit� obce. Jelikož spektrum výrobních a 
podnikatelských �inností m�že být zna�n� široké, jejich konkrétní vliv na okolní zástavbu bude 
možno posuzovat  samostatn� až v dob� p�ípravy realizace. 
 
V územním plánu jsou vymezeny plochy s jiným zp�sobem využití, než je stanoveno ve 
vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území, a to u ploch zelen�:  
 
- ZS ( zele� soukromá a vyhrazená ) - jedná se zejména o plochy navazující na zastav�né 
území, využívané jako zahrady a sady.  
 
- ZV ( plochy ve�ejných prostranství – ve�ejná zele� ) – parkov� upravená plocha u 
k�ižovatky silnic II. a III. t�. na východním okraji obce.  
 
Termíny „nerušící, nad mez p�ípustnou“ uvedené v podmínkách funk�ního využití ploch jsou 
definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prost�edí“ vyhl.�.502/2006 Sb.) následovn�:  
- vlivy  jednotlivých provoz� (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat zejména ve 
smyslu hygienických p�edpis�, zákon� o životním prost�edí a dalších právních p�edpis� 
chránících ve�ejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prost�edí“ vyhl.�.502/2006 Sb.). 
 
Termín „stavby v nezastav�ném území“ je definován v §18, odst. 5 stavebního zákona �. 
183/2006 Sb.  
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- Kulturní hodnoty území 
 

První písemné zprávy o obci Bašnice jsou dle publikace " Obce okresu Ji�ín v �íslech" 
(vydané �eským statistickým ú�adem, odd�lení Ji�ín únor 1997) z roku 1318 . 

 
V obci a na jejím katastrálním území se nenacházejí žádné objekty, zapsané ve státním 
seznamu nemovitých kulturních památek . 
  
V návrhu na zápis do Úst�edního seznamu nemovitých kulturních památek je lokalita na 
parcele �. 422/3 – soubor 16-ti slovanských mohyl z 9. stol. Lokalita se nachází v Bašnickém 
lese cca 150m od odchovny bažant� sm�rem k Dobrovodskému rybníku. Památkový zákon, 
§3 odst.3 ukládá vlastníkovi povinnost chránit v�c p�ed poškozením, zni�ením nebo odcizením 
a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskute�n�nou zm�nu jejího vlastnictví, 
správy nebo užívání.   

�ešené území je územím s archeologickými nálezy podle památkového zákona. Má-li se 
provád�t stavební �innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
p�ípravy stavby povinni tento zám�r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávn�né organizaci provést na dot�eném území záchranný archeologický výzkum. O 
archeologickém nálezu, který nebyl u�in�n p�i provád�ní archeologových výzkum�, musí být 
u�in�no oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu bu� p�ímo, nebo 
prost�ednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.  

  

- Doprava 
 
Železni�ní doprava 
Tra� �.041 Hradec Králové – Ostrom�� (p�i severní hranici k.ú.). Z této trati odbo�uje 
železni�ní vle�ka do bývalého areálu cukrovaru. 
Nejbližší zastávka je v Dobré Vod� u Ho�ic ( cca 1,5 km od obce ) 
 
Silni�ní komunikace v �ešeném území jsou:    
II / 326 Nový Bydžov – Bašnice – k�ižovatka s I/35  
III / 32348 Bašnice – B�íš�any 
III / 32612 Bašnice – Milovice  
III / 3267   Bašnice – Dobrá Voda u Ho�ic.   
 
- místní komunikace ve správ� obce 
 
P�ší a cyklisté 
Chodníky pro p�ší jsou vybudovány pouze v díl�ích �ástech obce – a to p�i hlavní komunikaci.  
 
Samostatné cyklistické stezky nejsou z�ízeny. Cyklisté na hlavních silnicích a místních 
komunikacích využívají jízdních pruh� s ostatními vozidly. �ešeným územím prochází 
zna�ená cyklotrasa �.4143 (Milovice – B�íš�any – Bašnice – Sukorady – Lískovce – 
Domoslavice)  
 
Doprava v klidu 
Protože se jedná p�evážn� o zástavbu rodinných domk�, je odstavování vozidel zajišt�no v 
garážích na soukromých pozemcích. Parkování je pro návšt�vy možné p�evážn� na 
soukromých pozemcích, p�ípadn� na místních komunikacích za spln�ní podmínek p�íslušného 
zákona.  
Odstavná plocha je vybudována p�ed Obecním ú�adem a restaurací, v p�ípad� 
podnikatelských subjekt� na vlastních pozemcích ( zem�d�lský areál, výrobní areály severn� 
od obce ).   
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Dopravní závady 
Zásadní dopravní závada na silni�ní síti v �ešeném území není. Na komunikacích se objevují 
b�žné nedostatky, jako je p�í�né uspo�ádání silnic, polom�ry n�kterých oblouk� 
neodpovídající normovým hodnotám apod.  
 
Díl�í úpravy ( odstra�ování bodových závad, úpravy rozhledových pom�r� ) nelze vylou�it – 
budou závislé zejména na finan�ních možnostech a na jejich dopravní d�ležitosti.  
 

- Vodovod,  vodní toky a plochy 
 

- vodovod 
V obci Bašnice je vybudován ve�ejný vodovod napojený na skupinový vodovod Dobrá Voda, 
který je navzájem propojen s vodovodem Ho�ice. Místní �ást Zvinovská je doposud 
zásobována individuáln�, z domovních studní.  
 
Nouzové zásobování vodou : 
P�i problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren 
nebo vody balené. P�i problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen 
jako užitková a zásobování dopln�no vodou balenou. 
 

- vodní toky a plochy 
 
Nejvýznamn�jším tokem v �ešeném území je Bašnický potok (významný vodní tok), protékající 
od severu k jihu zastav�nou �ástí obce ( správce toku – Povodí Labe).   

 
K.ú. Bašnice  pat�í do povodí Byst�ice ( 1 – 04 – 03 ), kam se vlévá i Bašnický potok. Byst�ice 
v míst� ústí Bašnického potoka má pr�m�rný  ro�ní pr�tok 0,27 m3. s-1  

 
V širším území se nachází n�kolik v�tších rybník�, jenž pozitivn� ovliv�ují pr�tokové pom�ry 
ve vodote�ích, i celkové klimatické a ekologické pom�ry. S �ešeným územím nejvíce souvisí 
Dobrovodský rybník, který sousedí se severní hranicí k.ú. Bašnice. 
 

- Kanalizace  
 
V obci není vybudovaná soustavná splašková kanalizace, v provozu je pouze m�lce uložená 
kanalizace deš�ová, kam jsou zaúst�ny i p�epady ze septik�. Odpadní vody jsou likvidovány 
pomocí žump a septik�, které p�evládají (80%).  
 
Do ÚP je zapracována koncepce vybudování splaškové kanalizace s likvidací odpadních vod 
v obecní �OV jižn� od obce – zastavitelná plocha Z3. Toto �ešení je v souladu s PRVK ( Plán 
rozvoje vodovod� a kanalizací ) Královéhradeckého kraje.  
 

- Elektrorozvody 
 
Širší vztahy:  
 
�ešené území je zásobováno el.energií ze stáv. systému 35 kV -  �. 493. Kmenové vedení VN 
35 kV prochází východní �ástí katastrálního území ve sm�ru jih - sever. Z uvedeného 
kmenového vedení jsou �ešeny p�ípojky VN pro jednotlivé trafostanice 35/0,4 kV. P�ípojky 
(odbo�ky) jsou provedeny holými vodi�i AlFe na betonových stožárech typu JB (jednoduché) a 
DB (dvojité).  
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P�ípojka VN 35 kV pro bývalý cukrovar (TS �.029) kon�ila na záv�sných izolátorech zd�né TS 
(4 trafa 35/0,4 kV). S ohledem na demolici cukrovaru byla ukon�ena na stožáru na okraji 
pozemku. 
 
Napájecím bodem linky VN 35 kV �.493 je rozvodna 110/35 kV – Nový Bydžov. Transforma�ní 
stanice 35/0,4 kV jsou jednak zd�né (v�žové) a typu PTS – ocelové, p�íhradové. TS �.548 
byla upravena pro osazení dvou transformátor�.  
    
�íslo TS  název typ trafo majitel 

�. 032 Zvinovská  PTS 100 kVA �EZ a.s. distribuce 
�. 031 Bašnice II.  zd�ná 160 kVA �EZ a.s. distribuce 
�. 030 Bašnice I.  zd�ná 100 kVA �EZ a.s. distribuce 
 
�. 548 

 
Bašnice  

 
PTS 

630 kVA cizí – COLAS, obalovna Bašnice 

400 kVA cizí – B.B.Green, ekopalivo Bašnice 

 
TS „Bašnice – cukrovar“ byla zrušena v souvislosti s likvidací cukrovaru, nicmén� území je 
nadále ur�eno pro plochy výroby. V p�ípad� pot�eby m�že být na stávající p�ípojku VN 
instalována nová TS. 
 
 
Sekundární sí� NN ( 400/230 V):  

 
Na území obce je provozována normalizovaná distribu�ní rozvodná soustava TN-C st�íd. 50 
Hz 400/230V.  Ochrana p�ed úrazem el. proudem dle PNE 330000-1 základní – automatickým 
odpojením od zdroje.  
 
Stávající sek.rozvodná sí� v obci je provedena p�evážn� holými vodi�i vrchní sítí AlFe na 
stožárech. P�ípojky pro jednotlivé domy jsou �ešeny záv�snými kabely AYKYz. Pro napájení 3 
nových RD na západním okraji obce byl použit svazkový vodi� AES, uložený na podp�rných 
bodech stávající sít� NN a napojený v TS �. 031 – Bašnice I., vlastní p�ipojení t�chto RD bylo 
provedeno zemním kabelem. 
 
Ve�ejné osv�tlení v obci je �ešeno p�evážn� svítidly osazenými na podp�rných bodech vrchní 
sek. sít� NN. Osová vzdálenost mezi jednotlivými sv�telnými zdroji nezaru�uje rovnom�rnost 
osv�tlení. Pro obslužnou komunikaci pro 3 nové RD byly použity sadové ocelové stožáry 
s výbojkovými zdroji 70 W a rozvod proveden zemním kabelem. 
 
Energetická rozvaha:  
 
�ešené území (obec Bašnice) není plynofikováno a ani se s plynofikací za sou�asných 
podmínek neuvažuje. P�edpokládáme, že 40-50% nových RD bude ve stupni elektrizace                     
„C“ – topení pomocí p�ímotopných konvektor�, tepelných �erpadel, infra�ervených systém�, 
p�íprava jídel a TUV pomocí el.energie - Pi = 15-18 kW/1RD. Druhá �ást (50-60% RD) ve 
stupni elektrizace  „B“ - topení pomocí pevných paliv (d�evo, št�pky), p�íprava jídel a TUV 
s využitím el.energie - Pi = 11 kW/1RD.   
 
Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na míst� a konzultována na �EZ a.s. 
distribuce – odd�lení poskytování el. sítí Hradec Králové.   

 
Lokalita Z1……………………………………………………………......   cca 2 RD, Ps = 15-20 kW 
Napájení:  Ze stávající distribu�ní rozvodné soustavy NN z venkovního vedení (vodi�e AlFe), 
nebo ze  stávajícího svazkového vodi�e AES, který je veden na podp�rách sít� NN.  
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Lokalita Z2……………………………………………………………......   cca 3 RD, Ps = 20-25 kW 
Napájení:  Kabelovým vývodem 0,4 kV ze stávající TS �.031 – Bašnice II. Sou�ástí stavby 
bude úprava �ásti NN – TS �.031, konkrétn� rozvad��e 400/230 V pro možnost napájení 
nového kabelu.  
 
Lokality Z3 ………………�OV - není znám požadavek na elektrický výkon, odhad Ps = 5 kW 
Napájení:  Lokalita ur�ená pro výstavbu �OV, v sou�asné dob� není znám typ, ani pot�ebný 
elektrický výkon. Možné napájení kabelovým vedením 0,4 kV napojeným na rozvod v lokalit� 
�. Z4 nebo dle samostatné PD v dob� p�ípravy stavby.  
 
Lokality Z4 ………………………………………………………………… cca 3 RD, Ps = 20-25 kW 
Napájení:  Kabelovým vývodem 0,4 kV ze stávající TS �.030. V TS bude nutné �ešit úpravu, 
p�ípadn� nový rozvad�� NN – 400/230 V.  
 
Lokality Z6 ………………výroba zem�d�lská – chov ryb - není znám požadavek na el. výkon 
Napájení:  Ze stávající distribu�ní rozvodné soustavy NN 
 

 
Poznámka: U lokalit pro bytovou výstavbu je uveden odhadovaný po�et RD a p�edpokládaný 
soudobý výkon.  
 
Ve�ejné osv�tlení na nových komunikacích, které budou p�ípadn� sou�ástí výstavby RD, 
provést sadovými osv�tlovacími stožáry, napojenými na stávající rozvod v.o. v obci.   
 

- Spoje 
 
V �ešeném území je provedena 100 % kabelizace a ú�astníci jsou napojeni na úst�ednu 
v objektu pošty v sousední obci Dobrá Voda.  
�ešeným územím prochází ve  východní  �ásti  trasa dálkových kabel	 – severojižním 
sm�rem východn� od cukrovaru, p�es II/326 a podél silnice III.t� sm�rem na Milovice. 
 
S ohledem na možné st�ety zájm� p�i budování dalších inženýrských sítí Telefónica O2 Czech 
Republic a.s. upozor�uje na nutnost dodržovat normu �SN 736005 Prostorové uspo�ádání sítí 
technického vybavení v celém �ešeném území. Návrhy konkrétního �ešení je nutno 
konzultovat s Telefónica O2 Czech Republic  a.s. v�etn� koordinací s ostatními rozvody v 
území. 
 

- Plynovody 
 
�ešeným územím prochází trasa VTL plynovodu DN 100 – p�ípojka pro dv� RS VTL/STL u 
obalovny.  
 
V sou�asné dob� nejsou provedeny rozvody plynu. Technické �ešení je p�edm�tem projektové 
dokumentace, kterou zpracoval Ing.T.Lisner ( Projekce plynárenských za�ízení ) – Hr.K.:          
 
Místní plynovodní sí� bude napojena na STL plynovod DN 90, vystupující z regula�ní stanice, 
umíst�né mezi agrochemickým podnikem a bývalým cukrovarem. Z tohoto plynovodu byla za 
tímto ú�elem vysazena odbo�ka s uzáv�rem již p�i plynofikaci obce Dobrá Voda. 
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- Zásobování teplem 
 
Do doby p�ípadného napojení Bašnice na STL plynovod bude p�evážn� používaná kombinace 
tuhá paliva a elektro. 
 
V �ásti Elektrorozvody je rovn�ž uvažováno s vytvo�ením rezervy pro elektrické vytáp�ní, 
které ovšem p�edpokládá dokonalé zateplení objekt� pro ekonomické využití energie a je tudíž 
reáln�jší u nových objekt�. 

- Odstra�ování odpad	 
 
Ve vlastní obci ani v �ešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky vhodná lokalita pro 
z�ízení skládky tuhých domovních odpad�, je proto nutno i nadále po�ítat s organizovaným 
svozem odpadu na regulovanou skládku.  
 
- nakládání s odpady v obci se �ídí obecn� závaznou vyhláškou obce, vydanou v souladu se 
zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn�ní. 
- nakládání s odpady v podnikatelské sfé�e bude probíhat v souladu se zásadami, 
stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho provád�cími vyhláškami. 
 
 

- ÚSES 
 
Vymezení systému ekologické stability zajiš�uje uchování a reprodukci p�írodního bohatství, 
p�íznivého p�sobení na okolní mén� stabilní �ásti krajiny a na vytvo�ení základ� pro 
mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastník� a uživatel� 
pozemk� tvo�ících jeho základ. Jeho vytvá�ení je ve�ejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastnící pozemk�, obce i stát. 
 
Dle ÚAP Ho�ice a návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje do �ešeného území zasahují prvky 
vyššího, regionálního ÚSES, a to RBC 989.   

 
Na lokální úrovni jsou v �ešeném území zastoupeny prvky v minimální mí�e, do k.ú. Bašnice 
zasahují pouze okrajov�. Jedná se o:  
- lokální biocentrum LBC „Milovice u Ho�ic“ (vymezeno zejména v k.ú. Milovice u Ho�ic) 
- lokální biokoridor LBK 5 (vymezeno v k.ú. B�íš�any) 
 
Obecné zásady :  
 
K zajišt�ní funk�nosti biokoridor�, zahrnujících toky s b�ehovými porosty a navazujícími 
lu�ními �i lesními porosty �i rybníky v prom�nlivé ší�ce min. 20m (LBK) se p�edpokládá 
opat�ení, zahrnující: 
- technická opat�ení na toku sledující zadržení vody (t��ky, prahy, meandry apod.) 
- dopln�ní b�ehových porost� stromoke�ového patra d�evinami p�irozeného charakteru 
- ochranné zatravn�ní podél tok� v min. ší�i 15m (LBK) 
 
Biocentra jsou vymezena jako Plochy p�írodní – NP. Zlepšení ekologické stability krajiny je 
územním plánem podpo�eno vymezením Smíšených ploch nezastav�ného území – NSPZ, 
zejména na svažitých �i vodou ovlivn�ných plochách, s pest�ejší mozaikou kultur, kde je mimo 
zem�d�lské produkce vhodné podpo�it funkci krajinotvornou nebo ochrannou; takto jsou 
vymezeny i plochy biokoridor� ( mimo les ).   
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Územím s pot�ebou �len�ní interak�ními prvky je východní a jižní �ást katastrálního území. 
Návrh jejich konkrétního umíst�ní by m�l být zkonkretizován v rámci �ešení komplexních 
pozemkových úprav. 
 
 
P�EHLED PRVK
 ÚSES V �EŠENÉM ÚZEMÍ  -  k.ú. Bašnice 
                                                      

prvek ÚSES -  rozlišení popis plocha ( ha ) 
celkem 

 
REGIONÁLNÍ  BIOCENTRUM 

RBC 989 Bašnický a 
Lískovický les  
 
- funk�ní 

 
RBC tvo�eno lesy mezi obcemi Bašnice, Lískovice a 
Sukorady s rozlohou 153,8 ha. Jedná se o doubravu 
s významnou hajní kv�tenou – hrachor �erný, medovník 
medu�kolistý, lilie zlatohlavá, br�ál barvínek aj.  

 
Návrh:  

 153,8 

 
Lokální ÚSES: 
 
- lokální biocentrum LBC „Milovice u Ho�ic“ 
- lokální biokoridor LBK 5 (k.ú. B�íš�any, okrajov� k.ú. Bašnice) 
 
koordinace v rámci zpracování ÚP: Ing.Z.Baladová, projektant ÚSES, �.autorizace �KA -01 772.  
 

- Prostupnost krajiny  
 

- prostupnost krajiny je zajišt�na sítí komunikací a polních cest, které umož�ují p�ístup na 
jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajiš�ují tak pr�chodnost �ešeného území.  
 
- p�ípadná obnova bývalých a dnes nevyužívaných cest bude p�edm�tem pozemkových úprav. 
  

- Protierozní opat�ení  
 
- projevy vodní eroze nejsou výrazné a projevují se zejména na svažitých pozemcích, kde se 
m�že projevovat rovn�ž eroze v�trná. Pro její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a 
organiza�ních opat�ení, které zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude 
stanoveno v rámci pozemkových úprav.   
 
- vlastníci pozemku jsou v souladu s platnou legislativou povinni zajistit, aby nedocházelo ke 
zhoršování odtokových pom�r� a k odnosu p�dy erozní �inností vody, a dbát o zlepšování 
reten�ních schopností krajiny 
 
- protierozní opat�ení jsou zárove� d�ležitá z hlediska ekologického a krajiná�ského, sledují 
posílení ekologické stability území.  
 
- v p�ípad� realizace jakýchkoli staveb je t�eba zachovat funk�nost odvod�ovacích systém� a 
v p�ípad� porušení drenáží je nutné provést jejich opravu.  
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- plocha Z5 – koridor p�eložky silnice II/326 k�íží otev�ené HOZ z r.1925, které je evidováno 
pod �.DHM 1-00002-03/1 v délce 455, �HP 1-04-03-014, ID 1030000013-11203. P�i p�íprav� i 
realizaci stavby je nutno za�ízení respektovat a zachovat jeho funk�nost.     
 
K obecným zásadám pat�í: 
 

- revitaliza�ní opat�ení na tocích a vodních plochách, dopln�ní malých vodních nádrží; 
- stanovení vhodného využití území podél vodních tok� a jejich údolních niv v souladu s 
jejich ekologickými, protipovod�ovými a rekrea�ními funkcemi; 
- p�íklon k extenzívnímu hospoda�ení na zem�d�lských pozemcích v nivách vodote�í; 
- dopln�ní krajinné zelen� v podob� liniové zelen� podél polních cest a vodote�í �i remízk�, 
ozelen�ní d�evinami p�irozeného charakteru �i místními tradi�ními odr�dami ovocných strom�; 
- ochrana vodních zdroj� nacházejících se v �ešeném území a respektování p�ístupu             
k vodote�ím, ochrana meliora�ních za�ízení; 
- respektování ochranného manipula�ního pásma vodních tok� 
- v rámci zastavitelných ploch p�ijmout opat�ení, aby odtokové pom�ry z povrchu      
urbanizovaného území byly po výstavb� srovnatelné se stavem p�ed ní, tzn. aby   
nedocházelo ke zhoršení odtokových pom�r� v lokalit� 
 

- Záplavové území - ochrana p�ed povodn�mi 
 

- hranice inunda�ního (záplavového) území je stanovena pro Bašnický potok, protékající obcí  
ve sm�ru od jihu k severu. Ve výkresové �ásti je zakreslen rozsah záplavového území Q100 
v�etn� jeho aktivní zóny.  

 

- Plochy pro dobývání nerost	  
 
- v �ešeném území není zastoupena t�žba a tudíž ani neobsahuje plochy p�ípustné pro 
dobývání ložisek nerost� a plochy pro jeho technické zajišt�ní. Nenacházejí se zde ani žádná 
CHLÚ, DP, sesuvy ani poddolovaná území.  
 

- Požadavky ochrany obyvatelstva  
 
Zóny havarijního plánování v �ešeném území 
- území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Královéhradeckého 
kraje, a to z hlediska ohrožení záplavovým územím Bašnického potoka.  
 
Ochrana území p�ed pr	chodem pr	lomové vlny vzniklé povodní 
- vymezeno je záplavové území, v�. aktivní zóny (v minimálním rozsahu), sou�asn� je území 
ohroženo pr�chodem pr�lomové vlny, zp�sobeném zvláštní povodní z Dobrovodského rybníka 
severn� od obce.  
 
Ukrytí obyvatelstva v d	sledku mimo�ádných událostí 
- je zabezpe�eno na základ� zpracovaného plánu ukrytí obce. Stálé úkryty (STÚ) budované 
investi�ním zp�sobem se v Bašnicích nevyskytují, územním plánem úkryty navrhovány 
nejsou. Pro krátkodobé ukrytí lze využít prostor v sokolovn�.   
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Prost�edky individuální ochrany  
- v sou�asné dob� se výdej prost�edk� individuální ochrany p�i stavu ohrožení státu a 
vále�ném stavu se plánuje pro vybrané kategorie osob. Obec nebude organizovat výdej 
prost�edk� individuální ochrany. 

 
Evakuace obyvatel, jeho ubytování a shromážd�ní  
- v p�ípad� evakuace je obecn� zvažována možnost využití staveb pro pobyt evakuovaných 
osob a osob bez p�íst�eší. Pro výše uvedené pot�eby p�ipadají v úvahu rozsáhlejší návrhové 
lokality, kde by byly p�ípustné objekty víceú�elového charakteru. Charakter a velikost obce 
�ešené tímto ÚP takovéto lokality neobsahuje.  

 
- plocha pro shromážd�ní obyvatel v p�ípad� evakuace – st�ed obce u Obecního ú�adu. Jako 
nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované lze využít objektu Sokola, spole�n� 
s se sousedním objektem pohostinství. 
 
Vyvezení a uskladn�ní nebezpe�ných látek mimo zastav�né území a zastavitelné území 
obce - v �ešeném území není provozovatel nebezpe�ných látek, plochy nejsou �ešeny.  
 
Záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro odstran�ní nebo snížení škodlivých 
ú�ink	 kontaminace, vzniklých p�i mimo�ádné události  
– rozsáhlejší plochy pro zasahující techniku a laborato�e  jsou v obci na ploše sportovišt� na 
západním okraji obce. 
 
Koncepce �ešení požární ochrany – zabezpe�ení požární vody 
- na rozvodných vodovodních �adech v Bašnicích jsou rozmíst�ny hydranty, které umož�ují 
pokrytí celého zastav�ného území p�i hasebním zásahu. Tento princip bude zachován i p�i 
rozši�ování obce do nových návrhových lokalit.  
Zdroje vody pro hašení požár� budou navrženy v souladu s platnými p�edpisy – 
up�ednostn�ny budou pokud možno nadzemní hydranty, tlak bude odpovídat normativním 
požadavk�m.  
 
- pro místní �ást Zvinovská slouží jako zdroj požární vody požární nádrž na jižním okraji obce.  
 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a el. energií  
- ve stávajících lokálních studních je pouze voda užitková. Náhradní zásobení pitnou vodou 
mobilními cisternami a vodou balenou. Agregáty budou u obecního ú�adu.  
 
 

- Požadavky z hlediska obrany státu 
 
- celé �ešené území se nachází v ochranném pásmu radioloka�ního prost�edku Nepolisy. 

 
- v �ešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunika�ního vedení 
 
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ( VUSS Pardubice ) je nutno si vyžádat ( v celém 
správním území – tzv. vymezená území ) pro tyto druhy staveb:  
 

-  stavby vyšší než 15 m nad terénem; 

-  výstavba nebytových objekt� (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby   
   s kovovou konstrukcí apod.); 

-  stavby vyza�ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor�, mobilních telefon�,  
   v�trných elektráren apod.); 
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- stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druh�  
   telefonních kabel�) a dalších inženýrských síti,  

-  zm�ny využití území; 

- nové trasy pozemních komunikací, jejich p�eložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a  
   rušení objekt� na nich v�etn� silni�ních most�, �erpací stanice PHM;  

-  nové dobývací prostory v�etn� rozší�ení p�vodních;  

-  výstavba nových letiš�, rekonstrukce ploch a letištních objekt�, zm�na jejich kapacity; 

-  z�izování vodních d�l (p�ehrady, rybníky); 

-  vodní toky - výstavba a rekonstrukce objekt� na nic, regulace vodního toku a ostatní 
   stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm�nám pom�r� vodní hladiny, 

-  �í�ní p�ístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula�ních ploch nebo jejich    
   rušení; 

-  železni�ní trat�, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt� na nich;  
   železni�ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm�na za�ízení apod.; 

-  veškerá výstavba dotýkající se pozemk� s nimiž p�ísluší hospoda�it Ministerstvo obrany 
 
V p�ípad� návrhu výstavby v�trných elektráren (VE) upozor�uje VUSS Pardubice, že tyto 
zám�ry budou individueln� posouzeny. Pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní 
vliv na radioloka�ní techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavb� VE zamítavé. 

 
 
 

- Ochranná pásma  
 
- ochranné pásmo silni�ních komunikací - II. a III. t�ídy – 15 m od osy vozovky  
- ochranné pásmo železni�ní trati  – 60 m od osy krajní koleje  
 
- ochranná pásma elektro: 

- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodi�e u stávajícího vedení, 
p�íp. 7 m pro nová za�ízení ( dle zák. �. 222 z r. 1995). 

- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající za�ízení 10 m od oplocení nebo zdi, 
p�íp. 7 m pro nová za�ízení  

 
- ochranné pásmo plynovod	 je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a �iní : 

-    u NTL a STL plynovod� a p�ípojek v zastav�ném území obce   1 m. 
- u ostatních plynovod�  …………… 4 m od p�dorysu na ob� strany 

 
  - bezpe�nostní pásma VTL plynovod	 s tlakem do 40 bar	   

- DN 100 mm …………… 15 m, 
 
V �ešeném území se nacházejí pozemky, které jsou vybaveny systémem meliora�ních 
za�ízení – zákres meliorací ve výkrese vyhodnocení ZPF.  
 
- ochranné pásmo lesa – 50 m od jeho okraje   

 
- záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území Bašnického potoka (významný 
vodní tok - IDVT 10100362)   
 
- hranice OP vodních zdroj	  
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U vodních tok� je t�eba provád�t pravidelné �išt�ní a údržbu. Podél vodních tok� je nutné 
ponechat pruhy v ší�i 6 m ( v p�ípad� Bašnického potoka 8 m ) od b�ehové �áry po obou 
stranách toku dle zák. 254/2001 Sb. o vodách.  Umís�ování staveb vymezuje § 17 vodního 
zákona. 
 
Z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými nálezy. 
Stavebníci jsou proto povinni podle § 22, odst. 2 zákona �. 20/1987 Sb. ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� oznámit sv�j zám�r p�i zásazích do p�dního profilu již od doby p�íprav 
Archeologickému ústavu AV �R. 
 
Pásmo hygienické ochrany zem�d�lských objekt� v obci nebylo vyhlášeno, zóny havarijního 
plánování nejsou v �ešeném území vymezeny.  

 
V �ešených k.ú. se nevyskytuje dobývací prostor, chrán�né ložiskové území (CHLÚ), výhradní 
ložisko nerostných surovin, území s p�edpokládaným výskytem ložiska (prognózní zdroj) ani 
plochy pro jejich technické zabezpe�ení. Rovn�ž se zde nevyskytuje území ohrožené 
sesuvem ani jiná svahová deformace.  
 
- do �ešeného území zasahuje - ochranné pásmo vojenského komunika�ního vedení  
 
- do �ešeného území zasahuje - OP letišt� Ho�ice a OP letišt� Hradec Králové 
 
- celé �ešené území se nachází v ochranném pásmu radioloka�ního prost�edku Nepolisy. 
 
- v �ešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunika�ního vedení 
 
Ochranná pásma jsou zakreslena ve výkresové �ásti (v koordina�ním výkrese). 
 

- Seznam používaných zkratek  
 

BPEJ - bonitovaná p�dn� ekologická jednotka  

CO - civilní ochrana  

�OV - �istírna odpadních vod  

CHLÚ - chrán�né ložiskové území  

HOZ – hlavní odvod�ovací za�ízení  

IDVT - identifikátor vodního toku 

KN - katastr nemovitostí  

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy  

k.ú. - katastrální území  

LBK, RBK, NRBK -lokální, regionální, nadregionální biokoridor  

NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké nap�tí  

OP - ochranné pásmo  

ORP - obec s rozší�enou p�sobností  

PRVK - Plán rozvoje vodovod� a kanalizací   

PUPFL - pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa  

PÚR - politika územního rozvoje �R 2008  

RD - rodinný d�m  
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RS VTL/STL – regula�ní stanice plynu (vysokotlak/st�edotlak) 

STL, VTL - st�edotlaký, vysokotlaký (plynovod)  

TOZPMP - t�ída ochrany zem�d�lské p�dy dle metod. pokynu  

TS - transforma�ní stanice (trafostanice)  

TTP - trvalý travní porost 

ÚAN - území s archeologickými nálezy  

ÚAP - územn� analytické podklady  

ÚP - územní plán  

ÚR - územní rozhodnutí  

ÚPD - územn� plánovací dokumentace  

ÚSES - územní systém ekologické stability  

VAK - vodovody a kanalizace  

VHD - vodohospodá�ský dispe�ink  

VPS, VPO - ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení  

VTL – vysokotlaký plynovod 

VUSS - Vojenská ubytovací a stavební správa  

ZPF - zem�d�lský p�dní fond  

ZÚR KHK - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje  

 
 

10.  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV
 NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 

V�ETN� VÝSLEDK
 VYHODNOCENÍ VLIV
 NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ  

 
 
Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje, jako dot�ený orgán ve smyslu ust. § 47 zákona �. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu posoudil podle ustanovení § 10i 
zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí) v platném zn�ní a kritérií 
uvedených v p�íloze �. 8 tohoto zákona p�edložený návrh zadání územn� plánovací 
dokumentace a došel k záv�ru, že „ návrh územního plánu Bašnice není nutno posoudit 
z hlediska vliv� na životní prost�edí podle § 10i zákona EIA “.  
 
P�íslušný orgán ochrany p�írody a krajiny Krajského ú�adu svým stanoviskem vylou�il možný 
významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené pta�í oblasti ve smyslu zákona 
o ochran� p�írody a krajiny  

 
Na základ� t�chto vyjád�ení nebylo vyhodnocení vlivu na životní prost�edí a udržitelný rozvoj 
území zpracováno.  
 

11.   STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú�ADU PODLE § 50 ODST.5  

 
Vzhledem ke skute�nostem uvedeným v bod� 10 nebylo stanovisko krajského ú�adu podle § 
50 odst. 5 zpracováno. 
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12.   SD�LENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST.5 ZOHLEDN�NO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH D
VOD
, POKUD N�KTERÉ POŽADAVKY NEBO 

PODMÍNKY ZOHLEDN�NY NEBYLY  

 
Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný 
rozvoj území, nebylo toto stanovisko uplatn�no a následn� k n�mu nebylo t�eba zpracovávat 
výše uvedené sd�lení.   
 
 
 

13.   VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ  A 
VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

 
 
Pro obec Bašnice byl doposud zpracován územní plán obce (ÚPO 2001).   
 
Urbanistický návrh nového ÚP vychází z podmínek území, z požadavk� obce, dot�ených 
orgán�, majitel� pozemk� a ze zpracované p�edchozí dokumentace -UPO.  
 
V návaznosti na zastav�né území jsou vymezeny rozvojové plochy pro bydlení a technickou 
vybavenost. V �ešeném území je v souladu s nad�azenou ÚPD – ZÚR Královéhradeckého 
kraje zapracován koridor pro situování p�eložky silnice II/326.  
 
Posouzení rozsahu vymezených rozvojových ploch:  
 
1) plochy pro bydlení – plochy SV (plochy smíšené obytné – venkovské). 
 
Hlavní východiska návrhu rozvoje území: 
 

- zastav�né území obce vykazuje pom�rn� vysokou hustotu, která novou bytovou 
výstavbu umož�uje pouze v jednotlivých p�ípadech v rámci stávající funk�ní plochy 
SV. Pro bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4.  

- návrh zohled�uje požadavek respektování stávajícího územního plánu (ÚPO), tzn. 
nadále umožnit  i v novém ÚP využití vhodných lokalit pro zástavbu.  

- zám�rem obce je podpora p�im��eného územního rozvoje, vytvo�ení podmínek pro 
zájemce o stavební parcely a nár�st po�tu obyvatel  

- po�et obyvatel v posledních cca 20-ti letech je v podstat� konstantní.  
 
r. 1991……………………………      209 obyv. 
r. 1996……………………………      206 obyv. 
r. 2011……………………………      197 obyv. 
 

- v rozvojových plochách vymezených v ÚPO z r.2000 se realizovaly 3 RD.  

- obec se nachází na trase silnice II/326 Bašnice – Nový Bydžov. Zájem o stavební 
parcely v obci vychází zejména ze snadné dostupnosti sídel vyššího významu – 
Ho�ic a Hradce Králové.   

- v obci je realizovaná základní technická vybavenost - vodovod, deš�ová kanalizace, 
elektrorozvody NN.  
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Odborný odhad pot�eby rozvojových ploch pro bydlení:  
 

- požadavek podpory demografického vývoje s p�ihlédnutím ke stávajícímu                  
  trendu výstavby RD v posledních letech a požadavek ponechání hlavních      
  rozvojových ploch z p�vodní ÚPD i v novém �ešení                       7 RD 
- zohledn�ní vlivu polohy obce (blízkost m�st Ho�ice, Hradec Králové)                 2 RD                        
- rozsáhlejší proluky ve stávající zástavb�, umož�ující výstavbu RD                     0 RD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- celkem ……………………………………………………………………….….           9 RD 

 
 
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:  
 

- zastavitelná plocha  Z1……………………………………………….        3 047 m2  
-   Z2………………………………………….…….        4 700 m2  
-   Z4………………….. …………………….…….          4 900 m2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- celkem …………………………………………………………….........              12 647 m2 

 
Vzhledem k požadavku na výstavbu byt� v izolovaných RD a k charakteru obce se 
p�edpokládá pr�m�rná plošná pot�eba na 1 RD (v�. p�íslušných ploch komunikací) – 1 300 m2  

 
Pot�eba ploch pro bydlení = 9 x 1 300 = 11 700 m2 
 
Záv�r: V �ešeném území je celková pot�eba cca 1,17 ha ploch pro bydlení v rodinných 
domech. Z toho vyplývá, že návrhové plochy jsou v územním plánu vymezeny v adekvátním 
rozsahu (s mírnou rezervou cca 8%).  
 
 
2) technická infrastruktura  - plochy TI (technická infrastruktura – inženýrské sít�)  - lok. Z3 
Lokalita je vymezena pro situování obecní �OV jižn� od obce. Ta je sou�ástí zám�ru výstavby 
kanaliza�ního systému splaškové kanalizace pro celé území obce. Je navržena na levém 
b�ehu Bašnického potoka na základ� projektové studie.  
 
 
3) dopravní infrastruktura  - plochy DS (plochy dopravní infrastruktury – silni�ní)  - lok. Z5 
Koridor pro výstavbu p�eložky silnice II/326 - za�azen v souladu se ZÚR Královéhradeckého 
kraje (stavba DS 45, DS 46 – obchvat Bašnice) 
 
 
4) výroba a skladování - plocha VZ (zem�d�lská výroba) - lok. Z6 
Lokalita (18m2) je vymezena v návaznosti na lok. Z22 v ÚP Dobrá Voda u Ho�ic -jedná se o 
spole�nou lokalitu pro chov ryb, zasahující ob� katastrální území). 
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14.  VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D
SLEDK
 NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P
DNÍ FOND A POZEMKY UR�ENÉ K PLN�NÍ 

FUNKCE LESA  

 
14.1  Zem�d�lský p	dní fond  

 
Úvod 

 
Na základ� pr�zkum� a rozbor� �ešeného území, posouzení stávajícího územního plánu a 
požadavk� obce byl zpracován návrh lokalit pro novou bytovou výstavbu, technickou  
vybavenost a silni�ní dopravu.  

  
Z hlediska ZPF se tyto plochy dotýkají kultury orná p�da a TTP ( trvalý travní porost ).  

 
Kapitola o ochran� ZPF byla zpracována na základ� EÚ o pozemcích, BPEJ (data ÚAP 
Ho�ice), údaj� z územn� technických podklad� k ochran� zem�d�lské p�dy, s využitím vyhl.�. 
48/2011 Sb. (stanovení t�íd ochrany ZPF) a stavebního zákona �. 183/2006 Sb. (zastav�né 
území obce). 
 
P�ehled o struktu�e p�dního fondu : 

                                                                                      ha            % 
Celková rozloha - k.ú. Bašnice               609    100 

   
- zem�d�lská p	da                                           416 68,3 

z toho: - orná p�da                                           376 61,7 
            - zahrady 7 1,2 
            - trvalý travní porost                                33 5,4 

- lesní p�da                                           146 24,0 
- vodní plochy                                             3 0,5 
- zastav�né plochy                                             12 2,0 
- ostatní plochy                                             32 5,2 

 
 
Struktura dot�eného p	dního fondu 
 
kódy BPEJ pozemk� dot�ených návrhovými plochami:     
 
t�. ochrany I.  ………. 3.09.00, 3.11.00                
t�. ochrany II. ………. 3.06.00, 3.14.00 
t�. ochrany IV. ……… 3.22.12, 3.63.00                
  
Popis lokalit,  zd	vodn�ní návrhu: 
 
Zastavitelné plochy (ozn. Z) pro rozvoj zástavby jsou situovány vn� zastav�ného území obce 
v návaznosti na stávající zástavbu. Koridor pro výstavbu p�eložky silnice II/326 probíhá 
severn� a západn� od zastav�ného území obce.  
 
Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány na pozemcích s t�ídou ochrany ZPF t�. I.,  koridor 
pro situování p�eložky silnice II/326 – t�. I., II., IV. a plocha pro �OV – t�. IV. Lok. Z6 není 
situována na zem�d�lských pozemcích. 
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Lokality pro bytovou výstavbu nelze situovat na pozemky s nižší t�. ochrany vzhledem k tomu, 
že se v návaznosti na zastav�né území se takové pozemky tém�� nevyskytují. Výjimku tvo�í 
�ást severní hranice obce, v tomto prostoru však zastavitelné plochy vymezit nelze 
(nemožnost p�ístupu, inunda�ní území Bašnického potoka, blízkost navrhovaného obchvatu).   
 
Dosavadní využití pozemk	 
 
Dosavadní využití pozemk� je uvedeno v tabulce. Veškerá zem�d�lská plocha musí být p�ed 
zahájením výstavby vy�ata ze ZPF. Odvody se zpracovávají dle p�ílohy zákona 334/92 Sb. dle 
skute�ného rozsahu odn�tí p�dy v dob� p�ípravy realizace. P�ípadnou existenci meliora�ních 
za�ízení konzultovat s organizací Státní pozemkový ú�ad, sekce správy VHD – týká se lokalit 
Z1, Z2,  �áste�n� i Z3, Z4, Z5. V p�ípad� realizace jakýchkoli staveb je t�eba zachovat 
funk�nost odvod�ovacích systém� a v p�ípad� porušení drenáží je nutné provést jejich 
opravu.  
 
Plocha Z5 – koridor p�eložky silnice II/326 k�íží otev�ené HOZ z r.1925, které je evidováno pod 
�.DHM 1-00002-03/1 v délce 455, �HP 1-04-03-014, ID 1030000013-11203. P�i p�íprav� i 
realizaci stavby je nutno za�ízení respektovat a zachovat jeho funk�nost.     
 
Popis lokalit - zastavitelné plochy :  
 
�. 

lokality  
Návrh 

funk�ního 
využití 

Celková 
vým�ra    
( ha ) 

Zem�d�lská p�da vn� zast. území Vým�ra 
nezem�d�lskýc

h pozemk� BPEJ T�ída 
ochrany 

Vým�ra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

 
Z1 

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,3047 

  3.11.00  
I. 

 
0,3047 

 
Orná p�da 

        

 
- 

    

   

 
Z2  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,4700 

3.11.00 I.  
0,4700 

 
Orná p�da 

TTP      

 
-   

  

 
Z3  

 

 
Technická 
vybavenost 

 
0,1000 

3.63.00 IV. 0,1000  
TTP 

 

 
- 

   

   

 
Z4  

 

 
Bydlení 

smíšené - 
venkovské 

 
0,4900 

3.09.00 I. 0,4900  
Orná p�da 

 

 
- 

   

   

 
Z5  

 

 
Dopravní 

infrastruktura 

 
4,8000 

3.09.01  
I. 

 
2,7150 

 
Orná p�da 

TTP 

 
0,1350 

3.11.00 

3.06.00  
II. 

 
0,1500 

3.14.00 

3.22.12  
IV. 

 
1,8000 

3.63.00 

 
Z6  

 

 
Výroba 

zem�d�lská 

 
0,0018 

- -  
0,0000 

 
Ost. plocha 
Zastav�ná 

pl.    

 
0,0018   
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- celkem :  
 

Návrhové lokality          
� =  6,1665   ha  

Zem�d�lská p	da - ZPF               
� =  6,0297   ha 

Ostatní pozemky    
� = 0,1368   ha 

 
 
 
- z toho lok. Z5 – 4,8 ha 
(p�eložka II/326)  

- dle t�ídy ochrany ZPF:  I. 3,9797 ha  

                       II.   0,1500 ha 

                       IV.   1,9000 ha 

- dle kultury:        orná p�da     4,2597 ha  

                     TTP     1,7700 ha  

�������������������������������������������������������

 
Koridor pro výstavbu nové komunikace – p�eložky II/326 (lokalita Z5) je funk�n� navržen jako 
„plocha dopravní infrastruktury - silni�ní“ a byl vymezen v souladu se ZÚR KHK.  
 
Vým�ra plochy uvedená pro lokalitu Z5 p�edstavuje odhad záboru, který �iní 4,8000 ha              
- v grafické �ásti je zobrazen koridor o ploše cca 9,0360 ha).  
 
Pro kvalifikovaný odhad p�edpokládaného záboru p�dního fondu je dle ZÚR 
Královéhradeckého kraje koridor pro navrhované silnice II.t� redukován na ší�ku 30 m.  
 
Zárove� je ve specifických podmínkách lokality Z5 uvedeno, že zastavitelné plochy 
vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou sou�ásti kone�né trasy 
komunikace, budou následn� ve zm�n� územního plánu bez náhrady zrušeny a p�evedeny 
zp�t do ploch ur�ených pro stávající (p�vodní) využití (viz kap. 3 ÚP). 
 
 
 

14.2  Pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa  
 

Ur�ující právní normou je  " Lesní zákon " �. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995. 
 
a) Celková vým�ra les�  a jejich kategorie 

 
V �ešeném území se nachází 146 ha lesní p�dy, což p�edstavuje 24 % rozlohy území, 
z vlastnického hlediska  p�evážn� ve vlastnictví státu, v malé mí�e ve vlastnictví soukromých 
osob.  Lesní porosty jsou za�azeny do kategorie lesa:  – „les hospodá�ský“ 
 
b) Skladba porost� 

 
V �ešeném území p�evládá: 
HS 25  - dubové hospodá�ství živných stanoviš� a bohatých oglejených stanoviš� odpovídající 
STG: 2 B3, 2 BD 3, 2 CD 3, 2 BC 3, 2 B 4, 2 BD 4  
 
 
Druhová a v�ková struktura  
 
plocha ( ha )     stupe� stab.        v�kový stupe�        druhová skladba    
 
   9,70 5 11/6  DB     ( B�, LP ) 
 11,70 4 11/5, 12/7, 6  DB, SM   ( OL, LP ) 
 9,70 5 9, 11/6, 2  DB     ( HB, MD, BO ) 
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 7,80 5 10/6  DB     (  LP ) 
 11,30 4 10/6, 7/4  DB, SM   ( DB�, OL ) 
11,40 4 10/6, 2,3  DB, BO   ( MD, B�, OS ) 
11,55 5 8/5, 11/7, 2  DB          ( MD, B�, LP ) 
13,60 4 12/6, 3, 2   DB, BO   ( B�, LP, MD ) 
11,00 4 10/5, 2, 3  DB , HB, BO   ( B�, LP, MD ) 
10,70 4 12/6, 4, 3  DB, BO    (SM, VJ, MD,  BK, HB, LP) 
  7,60 4 11/6, 3  HB, SM, DB   ( LP, OS, VJ ) 
 9,60 5 11/6  HB, DB   ( B�, LP ) 
 9,80 5 13/8, 1-3  DB, HB   ( B�, MD, LP, OS ) 
 9,15 5 11/5  DB, HB   ( LP, SM ) 
 0,28 5 12/5  DB, HB   ( B� ) 
 4,30 4 13/6, 3, 2  BO, HB  ( SM, MD, LP ) 
 1,20 5 3, 4, 7  DB, HB   ( LP, SM, OL, HB ) 
 
Legenda d�evin: 
 
DB  dub BO   borovice      MD      mod�ín       BK    buk  LP   lípa   
SM  smrk HB   habr      Db�     dub �ervený     OL   olše    OS  osika 
c) Zm�ny kategorizace les� nebo jejich prostorové a druhové skladby ÚP Bašnice 
neobsahuje, veškeré návrhové plochy týkající se vlastní obce budou situovány mimo lesní 
pozemky. 

 
Zákonem �. 229/91 Sb. o úprav� vlastnických vztah� k p�d� došlo ke zm�n� vlastnických 
pom�r�, drobné lesy náleží do správy fyzických osob, �ást pat�í pod správu Les� �eské 
republiky. Reorganizací lesního hospodá�ství došlo ke zrušení lesních závod� a pracovní 
úkoly byly p�evedeny na akciové spole�nosti a soukromé vlastníky. 

 
V p�ípad�, že dojde ke zm�n� a p�ípadnému záboru �i omezení užívání PUPFL, je t�eba 
konzultovat zám�r s p�íslušnou správou lesního hospodá�ství. 

 
 

15.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD
VODN�NÍ  

 
Dne 23.4.2014 byla na obecní ú�ad Bašnice doru�ena námitka pana Karla �erného, bytem  
�SA 408/51, Hradec Králové ( námitka �.1). 
 
Námitka �.1: Karel �erný, �SA 408/51, Hradec králové, vlastník pozemk� - st.p.�. 161 v k.ú. 
Bašnice, p.p.�. 479/3,479/4 v k.ú. Bašnice. Požadavek na dopln�ní plochy pro vybudování 
zázemí pro chov ryb.  
 
Výrok: námitce se vyhovuje 
 
Od�vodn�ní: 
Po�izovatel v sou�innosti s pov��eným zastupitelem a zpracovatelem p�ezkoumal námitku a 
z hlediska jejího obsahu ji posoudil. Bylo vyhodnoceno dopln�né vyjád�ení katastrálního ú�adu 
Ji�ín k právní existenci stavby na st. p. 161 v k.ú. Bašnice, stavba �erpací stanice plavících 
vod - vedena v k.ú. Dolní Dobrá Voda a majitelem je na základ� darovací smlouvy Krej�ová 
Kristýna. Stavba je vybudována na pozemcích, které leží ve dvou katastrálních územích. Dále 
byl vyhodnocen stávající zp�sobu užívání pozemk� 479/3 a 479/4 v k.ú. Bašnice, vedených 
jako ostatní plocha - silnice. Vzhledem k nepatrným vým�rám všech pozemk� tj. 6m2, 3m2, 
10m2 bylo upraveno funk�ní využití t�chto ploch. Byl zvolen obdobný zp�sob využití jako 
v navazujícím území, které je propojeno stavbou - dle územního plánu Dobrá Voda u Ho�ic. 
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Byla stanovena zastavitelná plocha Z6 – funk�ní využití VZ – plochy výroby a skladování – 
zem�d�lská výroba. Hlavní využití – chov ryb, jehož negativní vliv nenaruší biotop živo�ich� 
žijících na p�ilehlém Cukrovarském rybníce, p�ípustné využití - skladování a zele�, 
nep�ípustné – stavby, za�ízení a �innosti nesouvisející s hlavním nebo p�ípustným využitím. 
Zásady prostorové regulace pro plochu Z6 –výšková regulace zástavby –max.5 m nad rostlým 
terénem. 

�

�

�

�

16.  VYHODNOCENÍ P�IPOMÍNEK  

�

Nebyla podána p�ipomínka. 
 
 

17.    ÚDAJE O PO�TU LIST
 OD
VODN�NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO�TU 
VÝKRES
 K N�MU P�IPOJENÉ GRAFICKÉ �ÁSTI 

 
 
- textová �ást od�vodn�ní územního plánu ……………………obsahuje  37 stran 
 
- grafická �ást: 

 
Výkresová �ást je zpracována digitální formou a tisky provedeny jako 1 list 
pro každý následující výkres. 
 
 
B2.1 koordina�ní výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztah� 1 :50 000 
B2.3 výkres p�edpokládaných zábor� p�d. fondu 1 :  5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatel   

 
- urb. a arch. �ást : Ing. arch. P.Tománek  
- vodohosp. �ást : p�evzato  
- elektrorozvody : Ing. P.Koza, A. Liška 
- plynovody  : p�evzato 
- ZPF   : Ing. arch. P.Tománek 
- ÚSES  : p�evzato, Ing. Z. Baladová 

 
Po�izovatel  : M�stský ú�ad Ho�ice, stavební ú�ad – odd. územního plánování a                               
     regionálního rozvoje 
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Pou�ení: 

 
Proti Územnímu plánu Bašnice vydaného formou opat�ení obecné povahy nelze podat 
opravný prost�edek (§173 odst. 2 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, v platném zn�ní). 
 
Soulad opat�ení obecné povahy s právními p�edpisy lze posoudit v p�ezkumném �ízení dle 
ustanovení § 94 až § 96 správního �ádu. Ú�astník m�že dát podn�t k provedení p�ezkumného 
�ízení ke správnímu orgánu, který toto opat�ení obecné povahy vydal. Jestliže správní orgán 
neshledá d�vody k zahájení p�ezkumného �ízení, sd�lí tuto skute�nost s uvedením d�vod� do 
t�iceti dn� podateli. Usnesení o zahájení p�ezkumného �ízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 
správního �ádu vydat do t�í let od ú�innosti opat�ení obecné povahy. 
 
Po vydání bude úplné zn�ní Územního plánu Bašnice uloženo na M�stském ú�adu Ho�ice, 
stavebním ú�adu a stavebním ú�adu – odd. územního plánování a regionálního rozvoje,  na 
KrÚ Královéhradeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního �ádu a na ú�adu 
obce Bašnice. Doklady o po�ízení budou v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona 
p�edány obci Bašnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
razítko obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Miloslav Zamou�il                                                                     Miroslav Šolc 
       ....…………………..………             ………………………………... 
       starosta obce Bašnice                                        místostarosta obce 
 
 
 
 
Toto opat�ení obecné povahy nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního �ádu ú�innosti 
patnáctým dnem po dni vyv�šení ve�ejné vyhlášky dne 24.10.2014 .  
      
 
 
 
 
 
 
 


