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Obecní úřad Orlické Záhoří 
Orlické Záhoří čp. 34 

517 64 Orlické Záhoří 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Orlické Záhoří za období 08/2015 – 04/2021 obsahující 
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří byla schválena zastupitelstvem obce 
Orlciké Záhoří  dne  9. 9. 2021  č. usnesení OZ/06/2021 

Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude pořízena zkráceným postupem dle § 55 odst. b) stavebního 
zákona. 

 

            Vojtěch Špinler, starosta obce 
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Úvod 
A)  Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl 

územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 

B)  Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů (ÚAP) 
C)  vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, 
D)  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,  
E)  Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny 
F)  Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území 

(§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze 
vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 

G)  Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant 
vyžadováno, 

H)  Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) - D) vyplyne 
potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, 

I)  Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny, 

J)  Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

 

úvod 

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Orlické Záhoří byl zpracován na základě ustanovení § 55 
odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, za období 08/2015 – 04/2021. Jedná se o první zprávu o uplatňování Územního 
plánu Orlické Záhoří. 

Předkladatelem a zhotovitelem zprávy je Obecní úřad Orlické Záhoří ve spolupráci s určeným 
zastupitelem panem  Vojtěchem Špinlerem, starostou obce Orlické Záhoří (schválen usnesením 
zastupitelstva obce Orlické Záhoří dne 30. 7. 2019 usn. č. 02/06/2019) a spol. REGIO, projektový 
ateliér s.r.o.  

Pořizovatelský servis zajišťuje firma REGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová 
(schváleno usnesením zastupitelstva obce Orlické Záhoří dne 30. 7. 2019 usn. č. 02/06/2019) 
působící ve smyslu § 6 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (stavební zákon), na základě zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 
Sb., v platném znění, v územním plánování č. 800035650. 

Územní plán Orlické Záhoří (dále jen ÚP) byl vydán Zastupitelstvem obce Orlické Záhoří  jako 
opatření obecné povahy dne 22. 6. 2015 a nabyl účinnosti dne 8. 7. 2015, dne 17. 7. 2017 byla 
schválena Zastupitelstvem obce Orlické Záhoří územní studie Pod kunštátským hřebenem v Orlickém 
Záhoří. 

Územní plán řeší celé správní území obce Orlické Záhoří, které je tvořeno katastrálním 
územím Bedřicovka, Trčkov, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří a Černá Voda u Orlického Záhoří.  
Územní plán Orlické Záhoří byl zpracován a vydán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Seznam používaných zkratek 
B+R   - parkoviště pro osobní automobily s odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride 
DO   - dotčený orgán  
ČR  - česká republika 
DO   - dotčený orgán 
JPÚ                      - jednoduché pozemkové úpravy 
KoPÚ                    - komplexní pozemkové úpravy 
KrÚ  - Krajský úřad  
k.ú.  - katastrální území 
LBC, RBC, NRBC- lokální, regionální, nadregionální biocentrum 
LBK, RBK, NRBK -lokální, regionální, nadregionální biokoridor 
ORP  - obec s rozšířenou působností 
OZ                        - Orlické Záhoří 
PSZ                      - plán společných zařízení z komplexních pozemkových úprav 
P+R   - parkoviště pro osobní automobily typu Park and Ride 
PÚR  - Politika územního rozvoje ČR 
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PZ  - průmyslová zóna 
RD  - rodinný dům 
Rúian                      - registr územní  identifikace adres a nemovitostí 
ř.ú.  - řešené území 
TI                            - technická infrastruktura 
ÚAP  - územně-analytické podklady 
ÚP  - územní plán 
ÚPD  - územně plánovací dokumentace 
ÚS  - územní studie 
ÚSES  - územní systém ekologické stability 
ZOPK                       - zákon o ochraně přírody a krajiny 
ZP                            - zastavitelná plocha 
ZPF                          - zemědělský půdní fond 
ZÚ                            - zastavěné území 
ZÚR  - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
 
 
 

A) VYHODNOCENI UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN 
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§5 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA) A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Územní plán Orlické Záhoří je uplatňován v souladu s navrženou koncepcí rozvoje obce 
Orlické Záhoří. Jsou respektovány požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a 
přírodních hodnot území, jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury. Na základě charakteristiky jednotlivých funkčních ploch v urbanizovaném a 
neurbanizovaném území je ÚP od schválení v roce 2015 naplňován pozvolna, v mnoha vymezených 
zastavitelných plochách nebyly zaznamenány aktivity, které by vedly k jejich využití. Ve sledovaném 
období, tj. od schválení ÚP Orlické Záhoří v polovině roku 2015 až dosud byly vymezené zastavitelné 
plochy dosud využity následovně: 

lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zk1 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk3 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk4a Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk4b Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk5 Kunštát u Orlického Záhoří 100% - 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian 

Zk6 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk7 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk8 Kunštát u Orlického Záhoří 100%- 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian 

Zk9 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk11 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk12 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk15 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk18 Kunštát u Orlického Záhoří 
50% - 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian, 1 ÚR vč. ohlášení 

 

Zk19 Kunštát u Orlického Záhoří 
100% - 1 RD se zanesením v  Rúian, 1 jiná stavba se zanesením v Rúian 

 

Zk22 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk23 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Zk24a Kunštát u Orlického Záhoří 60% - 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v Rúian, 1 ÚR na RD 

Zk24b Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk25 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk26 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk27a Kunštát u Orlického Záhoří 100%  - 1 ÚR a SP na RD 

Zk27b Kunštát u Orlického Záhoří 100%  -1 ÚR a SP na RD 

Zk27b Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk30a Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk30b Kunštát u Orlického Záhoří 100% - 1 RD se zanesením v Rúian  

Zk31a Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk31b Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk31c Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk32 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk33 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk34 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk35 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk36 Kunštát u Orlického Záhoří 100%  - 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian 

Zk37 Kunštát u Orlického Záhoří 100% -  1 ÚR na RD 

Zk38 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  
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lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zk40 Kunštát u Orlického Záhoří 100% - 1 ÚR a SP na RD 

Zk41 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk42a Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk42b Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk43 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk44 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk45 Kunštát u Orlického Záhoří 100%  - 1 zákl .deska 

Zk46 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk47 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk48 Kunštát u Orlického Záhoří 50% - 1 ÚR na objekt rodinné rekreace   

Zk50 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk51 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk52 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk53 Kunštát u Orlického Záhoří 0%  

Zk54 Kunštát u Orlického Záhoří 100% - 1 hrubá stavba hlavního objektu  

 
 

lokalita k. ú. dosavadní využití 

Z*1 Jadrná 33% využití - na 0,38 ha 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian  

Z*2 Jadrná 25 % využití - na 0,65 ha 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v  Rúian  

Z*3 Jadrná 0% 

Z*4 Jadrná 25% využití - na 0,61 ha 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v  Rúian 

Z*5 Jadrná 
50% využití - na 0,85 ha 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v 

 Rúian a 2 hlavní objekty bez zanesení v Rúian 

Z*6 Jadrná 50% využití - na 0,39 ha 1RD se zanesením v  Rúian  

Z*7 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Z*8 Kunštát u Orlického Záhoří 
35%  využití - na 2,33 ha 1RD se zanesením v  Rúian, 1 objekt rodinné 

rekreace se zanesením v  Rúian a 4 hlavní objekty bez zanesení v Rúian 

Z*9 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Z*10 Kunštát u Orlického Záhoří 20% využití - na 0,56 ha 1 zákl. deska 

Z*11 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

Z*12 Kunštát u Orlického Záhoří 0% 

 

lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zc1 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc2 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc3 Černá Voda u Orlického Záhoří 100% - 1 RD se zanesením v Rúian 

Zc4 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc5 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc6 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc7 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc8 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc9 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc10 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc11 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

Zc12 Černá Voda u Orlického Záhoří 0% 

 

lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zj1 Jadrná 0% 

Zj2a Jadrná 0% 

Zj3 Jadrná 0% 

Zj4 Jadrná 0% 

Zj6 Jadrná 100% - zkolaudované jižní parkoviště 

Zj10 Jadrná 0% 

Zj11 Jadrná 100% - 1 RD se zanesením v  Rúian 

Zj12 Jadrná 0% 

Zj13 Jadrná 0% 

Zj14 Jadrná 100% - 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian 
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lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zj15 Jadrná 0% 

Zj16 Jadrná 100% - 1 ÚR a SP na RD   

Zj17 Jadrná 0% 

Zj18 Jadrná 100% - 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v Rúian 

Zj19 Jadrná 0%  

Zj20 Jadrná 0%  

Zj21 Jadrná 0%  

Zj22 Jadrná 0%  

Zj23 Jadrná 0%  

 

lokalita k. ú. dosavadní využití 

Zb1 Bedřichovka 0% 

Zb2 Bedřichovka 0% 

Zb3 Bedřichovka 0% 

Zb4 Bedřichovka 30% - 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúian 

 
V zastavěném území dále došlo k realizaci následující zástavby: 

pozemek 
p.č. 

k. ú. 
 

Využití ZÚ 

-104, -
105  

Černá Voda u Orlického 
Záhoří 

1 RD se zanesením v Rúaian, 1 stavba vedlejší se zanesením v Rúian 

3460  Kunštát u Orlického Záhoří 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúaian 

-295  Kunštát u Orlického Záhoří 1 RD se zanesením v Rúaian 

3291 Kunštát u Orlického Záhoří 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúaian 

-285, 
3218  

Kunštát u Orlického Záhoří 1 objekt rodinné rekreace se zanesením v Rúian 

V roce 2020 provedla obec Orlické Záhoří ve spolupráci se společností REGIO, projektový 
ateliér s.r.o. analýzu dostupných podkladů, požadavků a záměrů na využití území, ze které vyplynuly 
skutečnosti mající vliv na ÚPD obce Orlické Záhoří a jeho naplňování: 

- byly schváleny komplexní pozemkové úpravy v katastru Černé Vody u Orlického Záhoří (KoPÚ). 
Nastaly změny ve způsobu uspořádání pozemků v nezastavěném území a v lokalitách 
rozvolněné zástavby i ve změně hranic zastavěného území a vymezení ploch stabilizovaných 
v souvislosti se změnou hranic pozemků. Zde bude potřeba uvést ÚPD obce do souvislosti 
s novou mapou KN.  

 Je žádoucí uvést ÚP Orlické Záhoří do souladu se schválenými KoPÚ. 

 

Byly pořízeny následující územně plánovací podklady 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil 
Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje (06/2018, 2. 7. 2018 vložena do evidence ÚPD). 
Dle územní studie je území obce Orlické Záhoří zahrnuto do vlastní krajiny „Orlické hory“. Jedná se o 
„částečně dochovanou sídelní a krajinnou strukturu převážně lesní krajiny novověké kolonizace s 
převážně novověkými parcelačními a rozptýlenými vesnicemi, údolními neorganizovanými vesnicemi, 
ojediněle lánovými lineárními sídly. Pouze kolem Orlického Záhoří převažuje krajina spíš zemědělská. 
Krajinná struktura lesů a bezlesí v podhůří, venkovských sídel a cest je částečně, místy zřetelně 
dochovaná. Zasahuje sem enkláva krajiny s výrazně dochovanou lánovou plužinou kolem Sedloňova. 
Územím probíhá pás prvorepublikového opevnění vč. větších tvrzí a srubů“. 

V řešeném území byly identifikovány přírodní  a krajinné hodnoty, které jsou řešením ÚP 
respektovány: jedná se například o prvky ÚSES regionálního a nadregionállního charakteru, poloha 
v CHKO, maloplošná zvláště chráněná území přírody, lokality NATURA 2000, nemovité kulturní  
památky, fragmentárně zachovaná struktura vesnických sídle v řešeném území a další, které jsou 
řešením ÚP Orlické Záhoří respektovány (viz. kap. 2 a 3 ÚP Orlické Záhoří).  Krajina v řešeném území 
má vysoké estetické hodnoty (hřeben Orlických hor, niva Divoké Orlice). Krajina má v řešeném území 
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vysoký vodohospodářský potenciál z důvodu pozitivní vodní bilance. Krajina má v řešeném území 
rovněž vysoký lesnický a rekreační potenciál. 

V Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje jsou obsaženy následující návrhy úkolů 
územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně 
negativních vlivů na krajinu: 

- při zpracování územních plánů a jejich zněn, při vymezení zastavitelných ploch a ploch změn 
v krajině se zabývat otázkou rozvoje obcí a měst v souladu s dochovanými rysy urbanistické 
struktury městské zástavby nebo charakteristických forem struktury vesnic a charakterem 
zástavby (půdorys, hustota, směry rozvoje, formy tradiční zástavby); 

- při zpracování územních plánů a jejich změn, při vymezení zastavitelných ploch a ploch změn 
v krajině se zabývat otázkou zachování typického krajinného rázu lesní krajiny, krajiny 
nenarušenou technickými sítěmi a stavbami, zejména nezasažená místa ve volné; 

- při zpracování územních plánů a jejich změn, při vymezení zastavitelných ploch a ploch změn 
v krajině se zabývat otázkou zachování harmonické převážně lesní, v podhůří 
lesozemědělské krajiny s dochovanou historickou sídelní; 

- při zpracování územních plánů a jejich změn, při vymezení zastavitelných ploch a ploch změn 
v krajině se zabývat otázkou zachování krajiny lesního charakteru s venkovskými sídly 
harmonicky zasazenými do krajiny s dominantami venkovských kostelů; 

Ostatní opatření 

- v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav a při hospodaření na zemědělské půdě 
se zabývat aplikací protierozních opatření organizačního charakteru (např. tvar a velikost 
pozemků, střídání plodin), agrotechnického charakteru (např. protierozní obdělávání půdy) a 
technického charakteru (např. průlehy, příkopy, ochranné nádrže) 

Je možno konstatovat, že požadavky výše uvedené jsou v ÚP Orlické Záhoří respektovány, je 
však nutno je respektovat i ve vztahu k prováděným změnám ÚPD. 

 

Obec Orlické Záhoří pořídila Územní studii Pod Kunštátským hřebenem v Orlickém Záhoří  
(schválení Zastupitelstvem obce dne 17. 7. 2017) - jedná se o řešení rozvojové plochy bydlení Zk18 
ve východní části Kunštátu, v současnosti již probíhá zastavování lokality na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení. Bez požadavku na úpravu ÚPD obce. 

Byly aktualizovány dokumenty závazné pro ÚPD obcí 

 Dne 2. 9. 2019 byly schváleny Aktualizace č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a dne 17. 
8. 2020 byla schválena  Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR.  Podrobné vyhodnocení je 
uvedeno v kapitole C). 

 V uplynulém období došlo také k Aktualizaci č. 1 (nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018), č. 2 
(nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019), č. 3 (nabyla účinnosti 16. 4. 2021) a č. 4 (nabyla účinnosti dne 18. 
7. 2020) Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Podrobné vyhodnocení je uvedeno 
v kapitole C). 

 

Změna právních předpisů 

 S účinností od 1. ledna 2018 došlo k novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci, kterou byl mimo jiné nově stanoven obsah a struktura 
územního plánu. Je žádoucí prověřit soulad ÚPD obce s novelizovaným právním předpisem v rámci 
změny ÚP. 

 

Aktualizace územně plánovacích podkladů 

 V uplynulém období došlo k aktualizaci Územně analytických podkladů Královéhradeckého 
kraje (poslední úplná aktualizace 2017).  
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 Dále došlo k úplné aktualizaci Územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou 
působností Rychnov nad Kněžnou (poslední úplná aktualizace 12/2020), které jsou podkladem pro 
zpracování ÚPD obcí. Podrobné vyhodnocení je uvedeno v kapitole B). 

V řešeném území došlo k realizaci zástavby a dalších záměrů, ÚP Orlické Záhoří je nutno 
v tomto smyslu aktualizovat.  

Při naplňování ÚP Orlické Záhoří od doby jeho vydání nebyly zjištěny negativní dopady na 
udržitelný rozvoj území. Územní rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.  

 
 

B) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ  

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou 
byly vypracovány v roce 2008 a byly již pětkrát aktualizovány, vždy po 2 letech. Poslední úplná 
aktualizace ÚAP byla provedena k datu 12/2020 (Územně analytické podklady ORP Rychnov nad 
Kněžnou, IV. úplná aktualizace 2020). 

Dle ÚAP je obec Orlické Záhoří zařazena do kategorie 3a. Kvalitní životní prostředí je dáno 
především harmonickým uspořádáním krajiny a stabilizovanou strukturou zástavby. Faktor životního 
prostředí je zde hodnocen kladně. Záporné hodnocení podmínek pro hospodářský rozvoj je dáno 
především absencí významnějšího zaměstnavatele na území těchto obcí. Významnými faktory 
negativně ovlivňujícími soudržnost společenství obyvatel jsou především nedostatek pracovních 
příležitostí v místě bydliště nebo přiměřené dojezdové vzdálenosti, zhoršená dostupnost občanské 
vybavenosti, nebo nedostatečná technická vybavenost.  

Problémy vyjádřené v grafické části ÚAP: 

Urbanistické závady 
 

- vyhořelá budova hotelu Orlický dvůr, která více než 10 let chátrá a hyzdí centrum obce 
- v částech obce chybí chodníky, které s narůstající dopravou do průmyslové zóny v Kvasinách 

  z Polské republiky jsou nezbytnou nutností 
 

Ohrožení 

- staré zátěže území a kontaminované plochy - skládky v Kunštátě u Orlického Záhoří 
(revitaliz.) 

- ojedinělá poddolovaná území - Bedřichovka, Černá voda a Kunštát u Orlického Záhoří 
- plošná radonová anomálie 

 

Problémy – požadavky na obsah ÚPD a ÚS 
 
ÚP vymezeno, dosud nerealizováno: 

- řešit rozvojové plochy pro bydlení 
- řešit rozvojové plochy pro podnikání a drobnou výrobu 
- zajistit podmínky pro celoroční rekreační využití území 
- zajistit podmínky pro zvýšení obytné atraktivity území 
- řešit odkanalizování území a čištění odpadních vod 
- zajistit podmínky pro využití alternativních zdrojů energie a vytápění 
- řešit dopravní propojení s Rychnovem nad Kněžnou 

 
Lze konstatovat, že v rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů jsou 

identifikovány problémy vyplývající ze SWOT analýzy - Územním plánem Orlické Záhoří jsou navrženy 
k řešení (zejména v rámci koncepce rozvoje obce a urbanistické koncepce, vymezením zastavitelných 
ploch apod.), dosud však nedošlo k jejich realizace, nebo jsou umožněny stanovenými podmínkami 
využití území (např. realizace chodníku apod.)..  
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C) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Politika územního rozvoje  

Politika územního rozvoje České republiky (dále též „PÚR ČR“) byla schválena vládou České 
republiky jako PÚR ČR 2008, a to usnesením ze dne 20. 7. 2009 č. 929. PÚR ČR byla následně 
aktualizována Aktualizací č. 1 schválenou dne 15. 4. 2015. Dne 2. 9. 2019 byly schváleny Aktualizace 
č. 2 a č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a dne 17. 8. 2020 byla schválena  Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje ČR.  

PÚR ČR stanovuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, cílem priorit je rozvoj území za vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Z tohoto 
dokumentu nejsou na území obce Orlické Záhoří kladeny speciální požadavky vyplývající 
z navržených koridorů či ploch dopravy a technické infrastruktury. Území obce Orlické Záhoří není 
součástí ani rozvojových oblastí a os, ani specifických oblastí vymezených v PÚR ČR. 

PÚR ČR stanovuje republikové priority v článcích 14 až 32, ÚP Orlické Záhoří byl projednán a 
schválen v souladu s těmito prioritami dle PÚR ve znění Aktualizace č. 1, což bylo konstatováno 
v Odůvodnění ÚP. Následně vydané aktualizace č. 2,3 a 5 PÚR nekladou na řešené území žádné 
další nároky. 

Lze konstatovat, že ÚP Orlické Záhoří je v souladu s PÚR, na řešení Změny č. 1 nejsou, 
kromě respektování obecných priorit územního plánování, kladeny žádné požadavky. 

 

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány dne 8. 9. 2011 a nabyly účinnosti 
16. 11. 2011. ÚP Orlické Záhoří byl řešen v souladu se ZÚR. Následně byly vydány Aktualizace  č. 1, č. 2 a 
č. 4 ZÚR. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR dne 10. 9. 2018 
(s nabytím účinnosti dne 3. 10. 2018), o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR dne 17. 6. 2019 (s nabytím účinnosti 
dne 12. 7. 2019), o vydání Aktualizace č. 3 ZÚR dne 22. 3. 2021 (s nabytím účinnosti dne 16. 4. 2021) a o 
vydání  Aktualizace č. 4, která  byla schválena v zastupitelstvu kraje dne 22. 6. 2020 a nabyla účinnosti dne 
18. 7. 2020. 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyly účinnosti 16. 11. 2011 a ÚP 
Orlické Záhoří nabyl účinnosti 8. 7. 2015, z toho je zřejmé, že stávající ÚP Orlické Záhoří postrádá 
vyhodnocení souladu ÚPD obce s Aktualizací č. 1 ZÚR (nabytí účinnosti dne 3. 10. 2018),  Aktualizací č. 
2 ZÚR  (nabytí účinnosti dne 12. 7. 2019), Aktualizací č. 3 (schváleno 16. 4. 2021) a s  Aktualizací č. 4 
(schváleno dne 22. 6. 2020). 

ÚP Orlické Záhoří je řešen v souladu s polohou v rámci NSO2 Orlické hory, prvky ÚSES 
regionálního a nadregionálního charakteru jsou v ÚP Orlické Záhoří obsaženy v souladu se ZÚR. 

Požadavky na řešení ÚP Orlické Záhoří vyplývající z Aktualizace č. 1  ZÚR: 

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR byly nově definovány podoblasti krajinného rázu 11e – Orlický 
hřbet a 11f Divoká orlice (v rámci krajinného rázu 11 – Orlicko), kam patří i obec Orlické Záhoří, kdy 
takovému stanovení cílových charakteristik krajin jsou stanoveny úkoly pro územní plánování:  

- identifikovat či upřesnit na území pozitivní znaky krajinného rázu, stanovit podmínky pro jejich 
ochranu zejména vhodným rozmístěním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením 
regulativu omezujících výšku popř. plošný rozsah staveb – je obsaženo v platném ÚP, řešeno 
zejména stanovenými podmínkami prostorového uspořádání;  

- zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu oblastí a podoblastí krajinného rázu, měřítka 
a struktury krajiny a to včetně pozitivních vztahů v území zvenčí, zejména: 

- věnovat pozornost ochraně krajinného rázu při umisťování výškově či plošně 
dominantních staveb či zařízení, jež mohou způsobit vizuální znehodnocení typických 
průhledu z prostoru uvnitř exponovaných území na okolní scenérie nebo krajinné scény 
uvnitř exponovaného území – je obsaženo v platném ÚP, řešeno zejména stanovenou 
urbanistickou koncepcí a stanovenými podmínkami prostorového uspořádání;  
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- v rámci koncepce uspořádání krajiny vymezit místa krajinného rázu v řešeném území, 
charakterizovat tato místa a stanovit podmínky k zajištění ochrany  pozitivních hodnot 
krajinného rázu daného místa – je obsaženo v platném ÚP stanovenou konecpcí rozvoje 
krajiny.  

V rámci Aktualizace č. 1 ZÚR došlo k doplnění obecných priorit územního plánování: 

1. tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, vč. lokalizace 
progresivních ekonomických odvětví v technologicky náročných výrobních oborech založených na 
inovacích, výzkumu a vývoji, podnikatelských inkubátorů, inovačních center a vědecko-
technologických parků, zejména v území vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os - 
podmínky pro rozvoj ekonomického potenciálu byly řešením ÚP Orlické Záhoří  vytvořeny ve vztahu 
k charakteru sídla a jeho postavení ve struktuře osídlení; 

2. tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu 
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje - ÚP Orlické Záhoří stabilizuje plochy občanského 
vybavení a vytváří podmínky pro další rozvoj; 

3a. tvorba územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční 
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, 
zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic, 
návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných 
stavebně technických, provozních či organizačních opatření“ – není uplatněno; 

3b. tvorba územních podmínek pro rozvoj a zvýšení atraktivity veřejné dopravy osob a 
environmentálně šetrných způsobů dopravy (zejména železniční, pěší a cyklistická doprava) a pro 
jejich vzájemnou provázanost, zejména utvářením podmínek pro zajištění přepravních vazeb jízdní 
kolo / automobil - autobus / trolejbus - vlak a vybavováním přestupních uzlů a přestupních míst 
kapacitně odpovídajícími veřejnými parkovišti pro osobní automobily typu Park and Ride (P+R) a 
odstavnými zařízeními pro jízdní kola typu Bike and Ride (B+R) – není uplatněno; 

3c. tvorba územních podmínek pro dobudování základní sítě kapacitních silnic D11 a DS35 na 
území kraje -  není uplatněno; 

3d. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti krajského města Hradec 
Králové ze všech částí Královéhradeckého kraje, při zvýšeném důrazu na dostupnost veřejnou 
dopravou osob – -není uplatněno; 

3e. tvorba územních podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti okrajových částí 
Královéhradeckého kraje, zejména Broumovska, Krkonoš a Orlických hor, s důrazem na zohlednění 
přírodních a krajinných hodnot těchto území, včetně ochranného statutu těchto území – silnice II. třídy 
vedená do Orlického Záhoří je územním plánem stabilizována; 

3f. „vytváření územních podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní cesty mezi 
obcemi a jejich spádovými centry osídlení jakož i pro rekreační cyklistiku mezi významnými 
atraktivitami cestovního ruchu, přitom využívat pro vedení cyklotras přednostně přirozené krajinné 
osy“  - ÚP Orlické Záhoří nenavrhuje realizaci cyklostezky na samostatném tělese, tato možnost je 
však připuštěna v regulativech příslušných funkčních ploch. ÚP umožňuje realizaci cyklostezek a 
cyklotras v rámci obecných podmínek využití území; 

4. tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu 
potřebné pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto systémy - v ÚP Orlické 
Záhoří řešeno v rámci navržené koncepce technické infrastruktury; 

4a. vytváření územních podmínek pro dostupnost služeb spojů a elektronických komunikací, 
včetně rozvoje kapacitních sítí vysokorychlostního internetu a optických přístupových sítí - řešení               
ÚP Orlické Záhoří  nevytváří překážky pro rozvoj spojů, elektronických komunikací, internetu;  

5. vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění dodávky 
vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel (splňujících požadavky na 
vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a 
obcí odpovídajícího charakteristickým podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury – 
není uplatněno; 

5a. vytváření územních podmínek pro připojení obyvatel na veřejnou kanalizaci a pro 
nezbytné rozšíření stávajících anebo výstavbu nových čističek odpadních vod nebo jejich intenzifikaci 
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a modernizaci, zejména v obcích ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Jičín, vytváření 
územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury v oblasti zásobování vodou zejména na území 
ORP Jičín, Hradec Králové a Nový Bydžov – není uplatněno; 

5b. vytváření územních podmínek pro zachování a další rozvoj polycentrické sídelní struktury 
území kraje založené na krajském městě Hradec Králové jako hlavním nadregionálním centru osídlení 
kraje, na městech Náchod, Trutnov, Jičín a Rychnov nad Kněžnou jako významných regionálních 
centrech osídlení kraje a na mikroregionálních centrech osídlení, městech Broumov, Jaroměř, Nové 
Město nad Metují, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Nový Bydžov, Hořice, Nová Paka, Dvůr Králové nad 
Labem a Vrchlabí a Červený Kostelec, plnících ve struktuře osídlení kraje roli hlavních obslužných 
center osídlení s koncentrací občanského vybavení nadmístního významu zejména v oblasti školství, 
zdravotnictví, sociální péče, kultury či sportu a s koncentrací širokého spektra ekonomických aktivit 
generujících nabídku pracovních příležitostí v různých segmentech hospodářství - není uplatněno; 

5c. posilování významu a rozvoj obslužného potenciálu subregionálních center osídlení Česká 
Skalice, Hostinné, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Opočno a Týniště nad Orlicí - není uplatněno; 

5d. respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce 
a zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny - v ÚP Orlické 
Záhoří jsou podmínky pro rozvoj zástavby řešeny ve vztahu k charakteru jednotlivých sídel v území; 

6. navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných 
území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku 
rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti – není uplatněno; 

6a. vytváření územních podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejného občanského 
vybavení, zejména školství, zdravotnictví a sociální péče s ohledem na demografické trendy v počtu a 
věkové struktuře obyvatel a s ohledem na adekvátní i budoucí potřeby obyvatel za účelem zvýšení 
kvality života obyvatel kraje - v ÚP Orlické Záhoří jsou vytvořeny podmínky pro stabilizaci a případný 
rozvoj občanského  vybavení veřejného charakteru; 

7. vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení) - podmínky v ÚP Orlické Záhoří  
vytvořeny, viz výše; 

8. ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství 
- v ÚP Orlické Záhoří jsou vytvořeny předpoklady vymezením příslušných ploch zemědělských, 
lesních, přírodních a ploch smíšených nezastavěného území. Změna č. 1 ÚP bude řešit soulad ÚPD 
obce se schválenými KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří; 

8a. vytváření územních podmínek pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný 
rozvoj území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje 
území realizací veřejné infrastruktury pro zajištění obsluhy území – není uplatněno; 

8b. vytváření územních podmínek pro oživení místní ekonomiky obcí v hospodářsky 
problémových regionech, zejména vymezováním ploch pro rozvoj ekonomických aktivit využívajících 
místní zdroje, místní produkty a rozvíjející tradiční hospodářská odvětví a lokální hospodářský 
potenciál území - není uplatněno; 

8c. vytváření územních podmínek pro konkurenceschopnost a vyvážený rozvoj venkovských 
území a oblastí, při přednostním využití hospodářského a rekreačního potenciálu krajiny včetně 
cestovního ruchu – s ohledem na rekreační potenciál území jsou v platném ÚP Orlické Záhoří 
vytvořeny podmínky pro jeho rekreační využívání včetně vymezení ploch pro rozvoj lyžařských sportů;   

8d. v území podél hranice s Polskem a podél hranic se sousedními kraji vytváření územích 
podmínek pro vzájemnou kooperaci a provázanost sídelní struktury, veřejné infrastruktury, 
ekonomických aktivit a infrastruktury cestovního ruchu (zejména pěších, cyklistických či běžeckých 
tras, cyklostezek a hipostezek) na obou stranách hranice – ÚP Orlické Záhoří umožňuje;  

9. vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti území kraje s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského 
vybavení včetně rekreace pro všechny obyvatele kraje - v ÚPD obce jsou vytvořeny podmínky pro 
realizaci cyklotras a cyklostezek;  

10. přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně využívaných 
výrobních, skladových a dalších ploch areálů, území opuštěných armádou a ploch vyžadujících 
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asanaci a rekultivaci (brownfields) před plošným rozvojem zástavby mimo zastavěné území, zejména 
pak na úkor kvalitních zemědělských půd a ploch lesa - podmínky jsou v platné ÚPD obce obsaženy; 

10a. navrhování a dimenzování nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně 
nezastavěného území a k současným i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti 
dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení - v ÚP Orlické 
Záhoří řešeno stanovením koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury ve vazně na 
předpokládaný rozvoj zástavby; 

10b. předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného 
plošného a prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před 
negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy - bylo řešeno v platné ÚPD obce; 

10c. vymezování zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury s důsledným vyhodnocením problematiky ochrany veřejného zdraví, zejména s ohledem 
na účinky, které bude možné předpokládat jako důsledek provozu vyplývajícího ze stanovených 
podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (přípustné/nepřípustné funkční využití) – není uplatněno; 

10d. upřednostnění rozvoje výroby a skladování v prolukách a rozvojových rezervách uvnitř 
stávajících průmyslových zón a v bezprostřední vazbě na ně, před intenzivním rozvojem výrobních 
aktivit ve vizuálně exponovaných a přírodně citlivých polohách mimo zastavěné území a ve volné 
krajině – s ohledem na rekreační charakter území se s významnějším rozvojem výroby nepočítá; 

11. územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin - není 
uplatněno; 

12. vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní 
turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje - je v ÚP 
Orlické Záhoří splněno vymezením ploch pro možnost realizace rekreačních zařízení (rodinná 
rekreace, penziony), vytvoření podmínek pro nepobytové rekreační využití krajiny (respektování 
stávající cestní sítě, podmínky pro doplňování cyklostezek a cyklotras, vymezení ploch pro  lyžování, 
apod.) 

12a. v oblastech turisticky zatím méně využívaných podpora rozvoje sítě infrastruktury 
cestovního ruchu, například sítě ubytovacích a stravovacích zařízení a spojité sítě tras a stezek pro 
pěší turistiku, cyklistickou turistiku, hipoturistiku a běžecké lyžování, a to nejen v oblastech tradičně 
turisticky využívaných, ale také v oblastech turisticky zatím méně rozvinutých – není uplatněno; 

12b. vytváření územních podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel obcí v docházkové 
vzdálenosti z míst bydliště, zejména utvářením spojitého systému veřejných prostranství sídel s 
přímou prostorovou a provozní vazbou na navazující volnou krajinu, především na cestní síť v krajině, 
zajištěním prostupnosti volné krajiny pro pěší a cyklistický pohyb a vymezováním souvislých ploch 
veřejně přístupné zeleně v sídlech a v bezprostřední vazbě na ně - je v ÚP Orlické Záhoří  splněno 
vytvořením podmínek pro nepobytové rekreační využití krajiny; 

12c. vytváření územních podmínek pro stabilizaci a rozvoj vedení mezinárodní cyklostezky č. 
2 Labská, včetně zajištění návazností regionální sítě cyklotras na cyklostezku Labská - není 
uplatněno; 

12d. vytváření územních podmínek pro rozvoj vodní turistiky na významných vodních tocích a 
vodních plochách a v jejich okolí, včetně rozvoje potřebné základní i doprovodné infrastruktury, a to při 
zohlednění přírodních hodnot a ochranného statutu konkrétního území -  není uplatněno; 

13. tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj cestovního 
ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky významných území kraje - 
v ÚP Orlické Záhoří  splněno vymezení ploch pro silniční dopravu pro obsluhu území; 

14. vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových 
územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech především v oblastech 
s významným povodňovým rizikem, kde je vysoké nebo střední povodňové ohrožení  -  není 
uplatněno; 

14a. vytváření územních podmínek pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod 
přímo v místě jejich spadu - podmínky jsou vytvořeny v platné ÚPD obce; 

15. stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu 
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy 
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půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, pro zajišťování územní 
ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi, pro zajištění 
přirozené retence srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná 
období sucha, pro protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní - ÚP umožňuje realizaci 
protipovodňových a protierozních opatření. Změnou č. 1 budou v případě potřeby zapracovány návrhy 
vyplývající ze schválených KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří; 

16. podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod 
v území, zachycování regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně 
revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření - ÚP  umožňuje realizaci 
protipovodňových a protierozních opatření. Změnou č. 1 budou v případě potřeby zapracovány návrhy 
vyplývající ze schválených KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří;  

17. péče o zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa jako 
jednu z hlavních složek životního prostředí - v ÚP  jsou vytvořeny předpoklady vymezením příslušných 
ploch lesních a stanovených podmínek využití. Změna č. 1  bude řešit soulad ÚPD obce se 
schválenými KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří; 

17a. minimalizace odnětí PUPFL a minimalizace omezení hospodaření na PUPFL při 
plánování liniových staveb dopravní a technické infrastruktury, zejména v územích s nízkou lesnatostí 
-  není uplatněno; 

17b. vytváření územních podmínek pro zalesňování zemědělsky nevyužívaných pozemků s 
rozvinutou přirozenou sukcesí, optimálně v souvislosti s vymezením ÚSES, zejména pak v oblastech s 
nízkou lesnatostí - v ÚP Orlické Záhoří byly vymezeny prvky systému ÚSES využívající přírodně 
cennější plochy; 

17c. vytváření územních podmínek pro posílení krajinotvorné funkce lesů a mimolesní zeleně 
- viz výše; 

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje  -  řešené území je územím významným z vodohospodářského 
hlediska. Řešením ÚP Orlické Záhoří  je respektováno; 

19. ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a 
regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy i pro 
člověka, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů a silniční sítě, sítě veřejně 
přístupných účelových komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině - ÚP 
Orlické Záhoří je respektován ÚSES regionálního významu v souladu s požadavky ZÚR, řešeným 
územím jsou vedeny významné migrační koridory, které jsou ÚP respektovány;  

20. ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách 
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek - je ÚP Orlické 
Záhoří  respektováno stanovenými podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
Urbanistická koncepce byla řešena v souladu s požadavky na ochranu urbanistických, 
architektonických, historických a dalších hodnot řešeného území; 

Pozn.: s ohledem na skutečnost, že míra uplatnění každé priority závisí zejména na 
charakteru konkrétního území a na tom, jaký vztah územních podmínek byl zjištěn například 
v doplňujících průzkumech a rozborech, či v rozboru udržitelného rozvoje území, je ve vyhodnocení 
priorit reagováno adekvátně k této skutečnosti. Pokud je tedy v reakci na konkrétní prioritu uvedeno 
„není uplatněno“, neznamená to, že se zpracovatel zprávy o uplatňování vyhodnocením priority 
nezabýval, ale že  došel k závěru, že se uvedená priorita daného území netýká s ohledem na polohu 
obce v širším území, stávající stav využití území či potřeby dalšího rozvoje obce. 

Z Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která byla schválena 
dne 10. 9. 2018 (s nabytím účinnosti dne 3. 10. 2018), nevyplývají pro řešení ÚPD obce Orlické Záhoří 
žádné konkrétní požadavky. 

Požadavky na řešení ÚP Orlické Záhoří vyplývající z Aktualizace č. 3  ZÚR: 

Aktualizace č. 3 ZÚR vymezuje vlastní krajiny, pro které stanovuje cílové kvality a úkoly pro 
územní plánování pro zachování a dosažení těchto cílových kvalit krajin, Orlické Záhoří se nachází dle 
Aktualizace č. 3 ZÚR v krajině 6 – Orlické hory. Aktualizace č. 3 ZÚR stanovuje úkoly pro územní 
plánování pro zachování a dosažení cílových kvalit krajiny, které jsou společné pro všechny vymezené 
vlastní krajiny: 
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a) pro rozvoj území přednostně využívat zejména plochy brownfields, plochy k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území. Zastavitelné plochy vymezovat především ve 
vazbě na stávající zastavěné území – ÚP splněno a předmětem řešení Změny č. 1 ÚP bude 
přestavba bývalého areálu výroby na občanské vybavení; 

b) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových srážek řešit ve 
vazbě na koncepci uspořádání krajiny při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem 
omezení vzniku povodní a tlumení jejich průběhu (např. revitalizací vodních toků, stanovením 
území určených k rozlivům povodní, výstavbou poldrů, realizací protierozních opatření, 
zalesňováním ad.) – ÚP splněno, protipovodňová ochrana, protierozní a revitalizační opatření 
jsou součástí řešení ÚP; 

c) v rámci koncepce uspořádání krajiny chránit ekologicky významné segmenty krajiny (např. 
vymezením ÚSES nebo stanovením podmínek využití u jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití) – ÚP splněno, ÚSES je chráněn jako nezastavitelný; 

d) změnou funkčního využití vytipovaných částí nezastavěného území vytvářet předpoklady pro 
posílení retenční schopnosti krajiny – ÚP vytváří podmínky pro realizaci opatření vedoucích k 
posílení ekologické stability území a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny; 

e) při stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání území stanovením maximální 
přípustné míry zastavěnosti pozemků vytvářet předpoklady pro zadržování, vsakování a 
využívání dešťových vod – ÚP splněno, zastavitelným plochám jsou stanoveny max. 
koeficienty zastavění;  

f) při stanovení podmínek plošného a prostorového uspořádání území stanovením výškové 
regulace zástavby a struktury zástavby vytvářet podmínky pro ochranu kulturních a přírodních 
hodnot území – ÚP splněno, kulturní a přírodní hodnot území jsou chráněny; 

Aktualizace č. 3 ZÚR stanovuje úkoly pro územní plánování pro zachování a dosažení cílových kvalit 
krajiny:  

- zachovat rozvoj obcí a měst v souladu s dochovanými charakteristickými rysy urbanistické 
struktury zástavby – ÚP respektuje charakteristickými rysy urbanistické struktury zástavby, 
především orlickohorský typ zástavby;  

- zachovat harmonické lesní a lesozemědělské krajiny s dochovalou sídelní, urbanistickou a 
krajinnou strukturou vč. fragmentů historických krajinných struktur původního členění 
lineární lánové plužiny na Sedloňovicku – koncepce řešení krajiny obsažená v ÚP 
respektuje strukturu krajiny tvořenou zemědělsky obhospodařovanými pozemky v údolních 
polohách a zalesněnými komplexy hřebenů; 

- zachovat krajiny lesního charakteru s venkovskými sídly harmonicky zasazenými do krajiny 
s dominantami venkovských kostelů – kostela sv. Jana Křtitele v Kunštátu je respektována i 
jako kulturní hodnota území; 

Z Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která byla schválena 
dne 22. 6. 2020 (s nabytím účinnosti dne 18. 7. 2020), nevyplývají pro řešení ÚPD obce Orlické Záhoří 
žádné konkrétní požadavky. 

 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP Orlické Záhoří je řešen v souladu 

s požadavky obsaženými v ZÚR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 4. Na obsah řešení Změny č. 1 ÚP 
Orlické Záhoří nejsou z tohoto dokumentu kladeny žádné konkrétní požadavky na vymezení ploch a 
koridorů, prvků ÚSES, VPS apod. Změna č. 1 bude řešena v souladu s obecnými požadavky 
vyplývajícími ze ZÚR. 

 

 

D) PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA  

 V ÚP Orlické Záhoří jsou vymezeny zastavitelné plochy pro venkovské bydlení a rodinnou 
rekreaci, pro technickou infrastrukturu a pro dopravní obsluhu obce. Z vyhodnocení využití 
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zastavitelných ploch vyplývá, že od doby pořízení ÚP Orlické Záhoří  na ZP bylo realizováno 14 
hlavních objektů bez zanesení v Rúian, 5 RD se zanesením v Rúian,1 jiná stavba se zanesením 
v Rúian, 6 objektů rod. rekreace se zanesením v Rúian, 3 rozestavěné stavby hlavních objektů, 5 
vydaných ÚR nebo SP resp. ohlášení) a v ZÚ  byl realizován1 RD se zanesením v Rúian, 1 objekt rod. 
rekreace se zanesením v Rúian, 1 hlavní objekt bez zanesení v Rúaian a 1 stavba vedlejší se 
zanesením v Rúian. Dále je možno konstatovat, že celková plocha stávajících vymezených 
zastavitelných ploch je svou rozlohou a skladbou dostatečná, avšak územní plán je v tomto smyslu 
naplňován pozvolna, v mnoha vymezených zastavitelných plochách nebyly zaznamenány aktivity, 
které by vedly k jejich využití. S ohledem pomalé naplňování zastavěnosti se však jeví jako účelné 
prověřit perspektivnost stávajícího vymezení zastavitelných ploch. 

Potřeba vymezení zastavitelných ploch může vyplynout z aktuálních potřeb rozvoje obce a 
pořízených dokumentů, které mají dopad do ÚPD obce (viz předchozí kapitoly) a rovněž z požadavků 
konkrétních vlastníků a nemovitostí a předchozích provedených průzkumů a rozborů.  

 
 

E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, V ROZSAHU ZADÁNÍ 
ZMĚNY 

E1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury  

- budou zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, uvedené v článcích 14 až 32 PÚR ČR a priority územního plánování obsažené v ZÚR 
Královéhradeckého kraje (vyhodnocení souladu platného ÚP Orlické Záhoří s PÚR a ZÚR je 
uvedeno v kap. C);  

- bude prověřena aktuálnost vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby obsažených 
v platném ÚP Orlické Záhoří, do ploch stabilizovaných budou zařazeny plochy v současnosti již 
využité. Změnou č. 1 dojde k případnému vymezení ploch nových na základě aktuálních potřeb 
rozvoje obce či zrušení v ÚP již vymezených zastavitelných ploch, prověření podmínek 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu; 

- budou prověřeny podmínky využití území a podmínky prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu ve vztahu k aktuálním potřebám rozvoje obce, za účelem ochrany hodnot 
řešeného území apod. včetně případných prvků regulačního plánu;   

- bude aktualizována hranice zastavěného území, zastavěné plochy budou v souladu s požadavky 
stavebního zákona převedeny do ploch stabilizovaných; 

- budou prověřeny požadavky na změnu ve využití území na základě podaných žádostí konkrétních 
žadatelů; 

Uplatnění individuálních požadavků na zařazení konkrétních pozemků do zastavitelných ploch a 
dalších požadavků na změny v území bude při tvorbě návrhu změny ÚP zváženo z hlediska 
urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny, z hlediska zájmů ochrany hodnot a 
respektování limitů - to vše při zohlednění aspektů vycházejících z obecných cílů a úkolů územního 
plánování.  Uplatnění individuálních požadavků v návrhu bude kromě výše uvedených kritérií 
záviset na respektování nadřazených záměrů a priorit, bude korigováno přiměřeností celkového 
rozsahu zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje obce a zajištění veřejné 
infrastruktury. Do doby projednání návrhu Zprávy o uplatňování byly shromážděny následující 
požadavky: 

 

Pořadové 
číslo  

Parcelní čísla  k. ú. Stručné vyjádření požadavku 

1 3066, 3067  Kunštát u OZ přidání 1 RD do zvětšené ZP Zk42a 

2 3096  Jadrná vymezení ZP pro 1 RD 

3 3132 Kunštát u OZ vymezení ZP pro 1 RD  

5a 3477 Kunštát u OZ přesunutí plochy Zk4b na jinou část pozemku 
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Pořadové 
číslo  

Parcelní čísla  k. ú. Stručné vyjádření požadavku 

5b 3483  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 2 RD 

5c 3430  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

5d 3474  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 1 RD/zvětšení plochy Z4a 

5e 3560  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

5g 3162 Jadrná vymezení ZP pro 1 RD 

6a 3471, 3438  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 3 RD 

6b 3131 Kunštát u OZ vymezení ZP pro 3 RD 

6c 3015 Kunštát u OZ vymezení ZP pro 3 RD 

6d 3142, 3150  Jadrná  vymezení ZP pro 5 RD 

7a 3099 Kunštát u OZ vymezení ZP pro 2 RD 

7b 3110 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro 2 RD 

8a 3470  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 2 RD 

8b 3123, 3126 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

8c 3124, 3125 Černá Voda u OZ zvětšení ZP Zc2 

9 3122 Jadrná zvětšení Zj22 na 2 RD 

11 3253 Jadrná vymezení ZP pro 1 RD 

13 3398  Kunštát u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

14 3098 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

15 3336/4 Kunštát u OZ v ZÚ z plochy OS vymezit  plochu pro 1 RD 

17 3154, 3155 Kunštát u OZ 
přeorganizování ploch Zk32, Zk31a, Zk31b a 

Zk31c bez navýšení počtu RD 

18 3298/1 Kunštátu OZ vymezení ZP pro 1 RD 

19 1095, st. 221, 3251/2, 3252  Kunštát u OZ 
přestavba stabilizované plochy OV na BV v 

ZÚ 

20 3223  Kunštát u OZ zrušení plochy K8 

21 3063 Jadrná Vymezení ZP pro 1 RD 

23 3331 Kunštát u OZ 
zastavitelnou plochu sportu Zk21 vymezit 

jako ZP pro BV 

24 

3391, st.76/1, 3390, 3389/12, 3389/1, 
3389/13, 3392/12, 3392/1, 392/2, 3392/3, 

3393/2, 3393/3, 3393/1, 3389/5  
 

Kunštát u OZ 
Ze stabilizované plochy OV  vymezit plochu 
přestavby na BV a okolí areálu SDH Orlické 

Záhoří vymezit jako ZP pro BV 

24b 3389/1, 3400/1 Kunštát u OZ 
na plochách NZ vymezit plochu pro 

kořenovou ČOV (TI) 

26 3230  Jadrná Vymezení ZP pro 1 RD 

27 3190 Kunštát u OZ 
zrušení části Zk27b a její převedení na parc 

č. 3068 v Jadrné  

28 3044/4  Jadrná 
část Zj6 (DS) vymezit jako ZP pro BV (max. 1 

RD a ZP do 1000 m2) 

30 3071 Černá Voda u OZ přesun ZP Zc7 na parc. č.  3071 

31 3079  Černá Voda u OZ 
část NSps vymezit jako ZP pro BV (max. 1 

RD) 

32 3078  Černá Voda u OZ 
Zrušení části plochy K10 na pozemku  a 

vymezení ZP pro BV (max. 2 RD) 

33 St. 88, 3070, 3068, 3072 Černá Voda u OZ 

vymezení ZÚ penzionu Černá Voda 
v souladu se skutečným stavem, vymezení 

kempu s předloženým kolaudačním 
rozhodnutím na tábořiště 

34 3072  Černá Voda u OZ vymezení ZP pro 1 RD 

36 3128 Černá Voda u OZ upravení tvaru ZP Zc1 po KoPÚ  

37 3075, 3081 Černá Voda u OZ 
upravení tvaru ZP Zc13 po KoPÚ 

s navýšením o 1 RD navíc 

38 3108, 3107  Černá Voda u OZ Zmenšení Zc9 a Z*11 od lesa 

38b 3159,3088, 3153, 3115, 3125, 3124  Černá Voda u OZ Zmenšení plochy K3 

38c 3143  Černá Voda u OZ 
Vymezení ZP pro vodní nádrž/schváleno v 

KPÚ 

39 228/2 Kunštát u OZ zahrnutí stávajícího RD v ZÚ do BV 

40 st. 228/1 Kunštát u OZ přestavba areálu  VL na OV 

41 3036 Kunštát u OZ vymezení ZP TI pro vyvlastnění 

42 3452, 3453  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD 

43 3088 Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD) 

44 3090  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 2 RD) 

45 3117  Černá Voda u OZ vymezení ZP/BV 

46 3203/4  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD)  

47 3446  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD)  

48 3277/1 Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD) 

49 3032  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV  (max. 4 RD)  

52 3580  Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 3RD) 

53 3360  Kunštát u OZ zrušení  ZP pro BV  ve prospěch ZS 

54  st. 241, 3012 Kunštát u OZ rozšíření ZÚ i na parc. č. 3012 

56 3449, 3450, 3448 Kunštát u OZ rozšíření Zk7 na 2 RD 

57 3064 Jadrná vymezení ZP pro 1 RD 

58 3061 Jadrná vymezení ZP pro 1 RD 
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Pořadové 
číslo  

Parcelní čísla  k. ú. Stručné vyjádření požadavku 

59 st. 94, 3077 Černá Voda u OZ zvětšení spodní stanice lyž. vleku 

60 3062 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD) 

61 3052 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD) 

62 3046 Černá Voda u OZ vymezení ZP pro BV (max. 4 RD) 

63 3562 Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 1 RD) 

64 3587, 3589, 3590 Kunštát u OZ vymezení ZP pro BV (max. 7 RD) 

65 3366  Kunštát u OZ 
vymezení stabilizované plochy BV (ZP pro 

BV)  

66 3332, 3613 Kunštát u OZ 
Ve východní části stabilizované plochy OM 

vymezit ZP pro BV 

67 st. 294, st. 284, 3347/2 Kunštát u OZ 
Navýšení koeficientu zastavění na 

zastavitelné ploše Zk19 na 0,2 

68 
K výše uplatněným požadavkům 

situovaným v Zelence 
Jadrná 

Uplatnění nesouhlasů k případnému 
vymezení zastavitelných ploch v lokalitě 

Zelenka 

69 3412 Kunštát u OZ 
Úprava vymezení funkčních ploch BV a ZP  

na pozemku z důvodu určitosti hranice 

70 Ptačí oblast  

Upozornění na nezbytnost ochrany populace 
chřástala polního, pro něhož byla vyhlášena 
lokalita NATURA 2000, včetně nabídky 
poskytnutí údajů o pupulaci chřástala polního 

71 3151 Jadrná 
Požadavek na ponechání v ÚP již vymezené 
zastavitelné plochy Zj3 

schematický přehled uplatněných požadavků viz grafické přílohy Zprávy o uplatňování ÚP 
Orlické Záhoří 

 

- koncepce veřejné infrastruktury nebude významněji měněna, dojde k aktualizaci ve vztahu k již 
realizovaným záměrům či ve vztahu k aktuálním potřebám rozvoje obce; 

- bude zohledněna poslední aktualizace katastrální mapy a v k.ú. Černá Voda u Orlického Záhoří  v 
grafické části ÚP Orlické Záhoří;  

- budou prověřeny podmínky využití nezastavěného území ve vztahu k jeho ochraně ve vazbě na 
ustanovení § 18 stavebního zákona; 

- ve vztahu k předmětu řešení Změny č. 1 budou prověřena doporučení uvedená v  registrované 
územní studii pořízené KrÚ Královéhradeckého kraje Územní studie krajiny Královéhradeckého 
kraje; 

- budou prověřeny případné požadavky plynoucí z projednání Zprávy o uplatňování ÚP Orlické 
Záhoří, z aktuálních potřeb rozvoje obce a zjištěné v průběhu zpracování Změny č. 1 ÚP Orlické 
Záhoří, které nebudou mít zásadní vliv na koncepci rozvoje obce a urbanistickou koncepci; 

- obsah ÚP bude prověřen ve vztahu k novelizované vyhlášce č. 500/2006 Sb. k zákonu č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- budou zohledněny problémy vyplývající z  ÚAP ORP Rychnov nad Kněžnou, které nejsou řešeny 
v ÚPD obce (dle úplné aktualizace 2020); 

E2) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Vymezit plochy a koridory územních rezerv se nepožaduje.  

E3) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Případné požadavky na vymezení VPS dále vyplynou z řešení Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří. 

E4) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

Vymezit plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, se nepožaduje. Případné požadavky na vymezení ploch, ve kterých bude 
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rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, nebo uzavřením dohody 
o parcelaci vyplynou z řešení Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří. 

E5) Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Zpracování variant řešení návrhu změny ÚP se nepožaduje.  
 

E6) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude zpracována podle požadavků stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek. Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří a její odůvodnění bude členěna dle přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a to v rozsahu měněných částí ÚP, přitom budou zohledněny požadavky 
novelizované vyhlášky na obsah a strukturu územního plánu. Výkresy zpracovat v měřítku 1:5000 
(1:10000). 

Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude zpracována nad aktuální katastrální mapou. Úplné znění 
ÚP po vydání Změny č. 1 bude řešeno v souladu s požadavky vyplývajícími z metodického předpisu 
Královéhradeckého kraje MINIS. 

Po vydání Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude zpracováno úplné znění územního plánu. 

Počet kompletních tištěných vyhotovení změny ÚP k předání pořizovateli je pro jednotlivé fáze 
projednávání a vydání stanoven takto: 

- návrh změny k projednání     1x 

- čistopis změny k vydání      4x 

- úplné znění ÚP po vydání změny    4x 

Pro každou fázi bude pořizovateli předána kompletní dokumentace v elektronické formě ve 
formátu *.pdf. Digitální data úplného znění ÚP budou odevzdána i ve vektorovém formátu a ve formátu 
georeferencovaných rastrů. Za tím účelem budou zpracována data úplného znění ÚP dle výše 
uvedené metodiky. 

E7) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 
pozdějších předpisů (zákon EIA) vydal dne 8. 6. 2021 pod jeho čj. KUKHK - 24056/ZP/2021 ze dne 2. 
7. 2021 dle ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, že návrh Změny č. 1 ÚP Orlické 
Záhoří je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA. Důvodem je 
skutečnost, že Krajský úřad dále obdržel dne 28. 6. 2021 stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny podle ZOPK; tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa Chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou). V uvedeném 
stanovisku ze dne 24. 6. 2021 č.j. 02916/VC/21 nebyl vyloučen možný významný vliv na evropsky 
významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných 
lokalit zařazených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti dle ust. § 45i odst. 1 
ZOPK. Předmětem návrhu zadání Změny č. 1 je více než 60 požadavků na vymezení nebo úpravu 
ploch především pro bydlení s možností výstavby rodinného domu. 

 
Krajský úřad předloženou žádost posoudil a na základě toho konstatuje, že návrh změny č. 1 

územního plánu Orlické Záhoří je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona EIA. Z posouzení obsahu pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona EIA byla shledána nezbytnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí, a to převážně z těchto důvodů: 

 předkládanou změnu územního plánu nelze dostatečně posoudit v projednávané fázi změny 
územně plánovací dokumentace; 

 požadavky na změnu územně plánovací dokumentace jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze 
vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA; 
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 příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
(stanovisko ze dne 24.06.2021, č j. 02916A/C/21) nevyloučil možný významný vliv na lokality 
soustavy NATURA; 
 
Dále na území obce zasahuje CZ 0521015 PO Orlické Záhoří a CZ 0523267 EVL Zaorlicko.  

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Orlické Záhoří za období 08/2015 – 04/2021 řeší v pokynech pro 
zpracování změny ÚP prověření požadavků na zařazení konkrétních pozemků do zastavitelných ploch 
a dalších požadavků na změny v území (pož. 1 – 67). AOPK ČR po prostudování koncepce 
konstatoval, že kromě bodu č. 63 v k. ú. Kunštát Orlického Záhoří a a všech bodů v k. ú. Černá Voda 
u Orlického Záhoří jsou ostatní popsané požadavky situovány uvnitř lokalit soustavy Natura 2000, 
proto nelze vyloučit významný vliv koncepce „Zpráva o uplatňování ÚP Orlické Záhoří za období 
08/2015 – 04/2021“ na příznivý vliv předmětů ochrany nebo celistvost EVL nebo PO (Natura 2000) na 
území CHKO Orlické hory. 

Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude posouzena z hlediska vlivů na ŽP a lokality NATURA 2000. 
 

E8) Požadavky dotčených orgánů na respektování jimi chráněných zájmů 

Památková péče (MÚ RnK) 

  V rámci řešeného území se nenachází území s plošnou památkovou ochranou. Na 
řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod rejstříkovým číslem 29026/6-2367 - kostel sv. Jana Křtitele se svými částmi – kostel, 
márnice (podrobněji na webových stránkách Národního památkového ústavu - dále jen NPÚ) v rubrice 
Památkový katalog (e-památky). Řešené území je nutno chápat jako „území s archeologickými 
nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

S ohledem na prokázanou přítomnost movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví v 
území je třeba mezi chráněné hodnoty území zahrnout také movité a nemovité prvky archeologického 
dědictví a při realizaci všech aktivit, jejichž součástí jsou zemní (terénní) práce, zajistit provedení 
záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V rámci řešeného území se dále nachází památky 
místního významu či dochovaná historická čestní síť, uvedené prvky nejsou v režimu památkové 
ochrany, ale vykazují významné kulturní a historické hodnoty, a proto je třeba je respektovat.  

Dále uplatňují k návrhu zadání Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří následující: 

 Požadavky na urbanistickou koncepci: 

• při tvorbě urbanistické koncepce rozvoje území obce respektovat podmínky ochrany 
areálů a jednotlivých objektů kulturních památek; 

• při tvorbě urbanistické koncepce rozvoje území obce respektovat kulturní hodnoty jak 
urbanistické a architektonické, tak i krajinné, včetně siluety sídla a jeho začlenění v 
krajině; případné úpravy parametrů regulace prostorového uspořádání ploch s rozdílným 
způsobem využití budou chránit stávající hodnoty území, respektovat urbanistický ráz a 
architektonické tvarosloví stávající zástavby (hmota a proporce objektů, měřítko zástavby 
a její situování v terénu, příp. tradiční materiály); 

• nově navrhované plochy budou umisťovány s ohledem na historický vývoj obce, její 
urbanistický ráz a architektonické tvarosloví; 

• při řešení požadavků na další rozvoj sídla přednostně zhodnotit nevyužívané plochy a 
objekty po dnes již neexistující zástavbě; v případě možnosti obnovit sídelní strukturu v 
historické půdorysné stopě či její osnově; 

• při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit v řešeném sídle doporučujeme preferovat 
jednotlivé rozvojové lokality menšího plošného rozsahu, navazující na současně 
zastavěné území obce (města) - v souladu s předloženým zněním zadání ÚP. 
Doporučujeme, aby kapacita navržených ploch pro obytnou zástavbu nebyla 
nadhodnocená a odpovídala možným budoucím potřebám obce; zástavbu pozemků 
směřujících do volné krajiny nedoporučují; 

Odůvodnění: 



Zpráva o uplatňování ÚP Orlické Záhoří 

 

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

19 

Režim památkové ochrany areálů a jednotlivých objektů kulturních památek je dán výše 
uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat požadavky na přednostní zhodnocení nevyužívaných ploch a 
objektů, po dnes již neexistující zástavbě, vycházejí z doporučení formulovaných v 
Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy, která je součástí právního řádu 
České republiky; cílem stanovení prostorových regulativů u nové zástavby by mělo být 
respektování urbanistického rázu a architektonického tvarosloví stávající zástavby; 
zejména by mělo být respektováno měřítko a proporce stávající zástavby a její situování v 
terénu tak, aby nová zástavba v maximální možné míře plynule navázala na její tradiční 
strukturu, parcelaci a „původní“ (tradiční) ráz města a krajiny. Zástavbu pozemků 
směřujících do volné krajiny nedoporučují. ÚP Orlického záhoří a předkládané návrhy, 
které logicky doplňují zastavěné území představují dostatečné množství ploch. Není třeba 
vybíhat do volné krajiny. Pro příklad je nutné uvést například návrh 64, umožňující 
výstavbu až 7 RD, případně ploše 62. Zde můžou vzniknout menší sídelní celky. Solitérní 
skupiny objektů v krajině však nejsou žádoucí. K plochám bude dále nutné zajistit 
dotažení infrastruktury, což je jen krůček k dalšímu postupnému zastavování krajiny mimo 
historické sídlo. Vzniku nové enklávy a snahy o její propojování. Z urbanistického hlediska 
je tedy zástavba ploch zcela nepříznivá. Sídla by se měla rozšiřovat postupně ve vazbě 
na stabilizovanou zástavbu. Tento názor je v souladu i s Prioritami územního plánování 
na území Královéhradeckého kraje, kde má být prováděno „navrhování a dimenzování 
nových rozvojových ploch s přihlédnutím k ochraně nezastavěného území a k současným 
i budoucím kapacitním i prostorovým možnostem a dostupnosti dopravní a technické 
infrastruktury, veřejných prostranství a občanského vybavení, “ Dovolují si tímto upozornit 
na velké množství ploch o dostatečném rozsahu k zastavění, které respektují historický 
vývoj obce a navazují na ni. Není nutné rozšiřovat zástavbu do volné krajiny a tím ji 
narušovat. Krajina je hodnotný prvek a jako k hodnotnému je nutné i přistupovat. 
Obdobně lze poukázat i na plochy menšího rozsahu, jako je například návrh 54, 7a, 6c, 
58 a 57; 

 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury: 

• při řešení veřejné infrastruktury (vodohospodářství, energetika, telekomunikační zařízení) 
požadují respektovat areály a jednotlivé objekty kulturních památek; 

• při návrhu tras a ploch veřejné infrastruktury (dopravní i technické) respektovat historickou 
cestní síť a dochované části kulturní krajiny, zejména respektovat historické cesty, 
stromořadí a aleje, respektovat významné pohledové osy v území, v minulosti 
komponované průhledy atd.; 

Odůvodnění: 

Režim památkové ochrany areálů a jednotlivých objektů kulturních památek je dán výše 
uvedeným legislativním rámcem, který je nutno při zpracování územně plánovací 
dokumentace respektovat; 

 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny: 

• při návrhu koncepce krajiny respektovat historickou čestní síť, tj. zaměřit se na ochranu 
kulturní krajiny a její dochovaných součástí, zejména respektovat historické cesty, 
stromořadí aleje, významné pohledové osy, v minulosti komponované průhledy, přírodní 
dominanty, ale i drobné stavby v krajině, rozcestníky, kapličky, křížky, poutní a památná 
místa; 

Odůvodnění:  
V rámci řešeného území se mohou nacházet prvky kulturní krajiny, které sice nejsou v 
režimu památkové ochrany, ale které mohou vykazovat významné hodnoty; 

 
Ochrana PUPFL (KrÚ KHK) 

Budoucí návrh Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude respektovat zásady ochrany PUPFL dle 
lesního zákona.  
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Ochrana ZPF (KrÚ KHK) 

Bude nutné při tvorbě Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří dodržení ust. § 4 a § 5 zákona ZPF a 
dodržení vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF. Nově navrhované plochy 
lze v návrhu Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří vymezit pouze na základě prokázání potřeby jejich 
vymezení a nezbytnosti dalšího odnětí zemědělské půdy pro nezemědělské účely. 

Zvláštní zájmy (MO ČR) 

Při tvorbě Změny č. 1ÚP Orlické Záhoří je nutné respektovat a zapracovat tyto limity a zájmy 
Ministerstva obrany do textové části Odůvodnění návrhu Změny: 

„Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119) Na celém 
správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. Třídy 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

 výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

 výstavba vedení VN a VVN 

 výstavba větrných elektráren 

 výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) 

 výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

 výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

 výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)“ 

Při tvorbě Změny č. 1 ÚP Orlické Záhoří je nutné respektovat a zapracovat tento text Ministerstva 
obrany do Koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z 
hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.“. 
 

F) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
(§19 ODST, 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY 
VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST  

 
Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 
pozdějších předpisů (zákon EIA) vydal dne 8. 6. 2021 pod jeho čj. KUKHK - 24056/ZP/2021 ze dne 2. 
7. 2021 dle ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, že návrh Změny č. 1 ÚP Orlické 
Záhoří je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA. Důvodem je 
skutečnost, že Krajský úřad dále obdržel dne 28. 6. 2021 stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny podle ZOPK; tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa Chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory, Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou). V uvedeném 
stanovisku ze dne 24. 6. 2021 č.j. 02916/VC/21 nebyl vyloučen možný významný vliv na evropsky 
významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných 
lokalit zařazených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti dle ust. § 45i odst. 1 
ZOPK. Předmětem návrhu zadání Změny č. 1 je více než 60 požadavků na vymezení nebo úpravu 
ploch především pro bydlení s možností výstavby rodinného domu. 

 
Krajský úřad předloženou žádost posoudil a na základě toho konstatuje, že návrh změny č. 1 

územního plánu Orlické Záhoří je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona EIA. Z posouzení obsahu pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona EIA byla shledána nezbytnost 
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí, a to převážně z těchto důvodů: 

 předkládanou změnu územního plánu nelze dostatečně posoudit v projednávané fázi změny 
územně plánovací dokumentace; 

 požadavky na změnu územně plánovací dokumentace jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze 
vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA; 
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 příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny 
(stanovisko ze dne 24.06.2021, č j. 02916A/C/21) nevyloučil možný významný vliv na lokality 
soustavy NATURA; 
 
Změna č. 1 ÚP Orlické Záhoří bude posouzena z hlediska vlivů na ŽP a lokality NATURA 2000. 
 
 

g) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU,  

    JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO  

Variantní řešení není požadováno. 

 

h) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH 
POD PÍSMENY a) AŽ d) VYPLYNE ZMĚNA, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Návrh na pořízení nového územního plánu se neuplatňuje. 

 

i) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ 
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území nejsou vzneseny. 

 

J) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Nepodává se návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje.  


